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Voorwoord 

Ten eerste zou ik graag mijn ouders bedanken omdat ze mij de kans hebben gegeven 

om mijn dromen na te streven en Rechten te gaan studeren. Zij hebben mij gedurende 

de vijf voorbije jaren gesteund door dik en dun. Zonder hen was dit werk niet geworden 

wat het is. Bovendien wil ik mijn moeder extra bedanken om mijn thesis na te lezen. 

Tot slot zou ik ook Professor Wylleman willen bedanken omdat zij mij de kans heeft 

gegeven me te verdiepen in de boeiende materie van de burgerlijke maatschap. Dit 

onderwerp gaf mij de gelegenheid om de kennis die ik de voorbije vijf jaar heb mogen 

opdoen in diverse domeinen zoals het burgerlijk recht, het vennootschapsrecht en het 

fiscaal recht toe te passen op een voor de praktijk belangrijk vehikel in het kader van 

successieplanning. Deze masterproef lijkt mij dan ook een passend sluitstuk van mijn 

vijfjarige studieloopbaan aan de Gentse Rechtenfaculteit. 
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Hoofdstuk 1: Situering van het begrip “de maatschap” 
 

Deel 1: Inleiding 
 

1.Om successierechten te vermijden gaan heel wat (vermogende) families, nog tij-

dens hun leven, een gedeelte van hun patrimonium overdragen naar de volgende 

generatie. Via schenkingstechnieken zoals hand- en bankgift of schenking via 

een buitenlandse notaris kan dit zelfs onder bepaalde voorwaarden zonder beta-

ling van schenkings- en successierechten.  

Ondanks het feit dat de geschonken goederen onherroepelijk hun patrimonium 

hebben verlaten, willen schenkers vaak toch nog de controle over het overgedra-

gen vermogen behouden. Liefst wensen zij daarbij ook nog een gedeelte van de 

inkomsten van het vermogen te behouden. 

De burgerlijke maatschap is een vennootschapsrechtelijke constructie die daarbij 

soelaas kan bieden. 

Als instrument voor successieplanning heeft zij daarom de laatste jaren een be-

langrijke opmars gekend. In die context wordt zij soms ook voor de overdracht 

van familiebedrijven van stal gehaald. 

Maar is zij vandaag, in de huidige omstandigheden, nog steeds het successie-

planningsinstrument bij uitstek? Voornoemde vraag zal ik trachten te beantwoor-

den vanuit verschillende invalshoeken zoals daar zijn: het vennootschapsrecht, 

het burgerlijk recht en het fiscaal recht. 

 

Deel 2: Wat is een maatschap? 
 

1. Toepasselijke regels en definitie  

 

2.Sedert de invoering van het Wetboek van Vennootschappen wordt de maatschap 

beheerst door de artikelen 1, 2, 18-45, 46 en 49-55 van dit wetboek. Voordien 

werd deze vennootschapsvorm, onder de benaming “burgerlijke vennootschap”, 

geregeld door de artikelen 1832-1873 BW1. 

                                                           
1 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 265. 
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De bepalingen van toepassing op de maatschap vormen het gemeen recht2 voor 

alle andere vennootschapstypes. Indien een bepaalde vennootschap niet onder 

een bestaande categorie kan ondergebracht worden of ingeval van een onregel-

matigheid wat betreft de oprichting, zullen deze regels van toepassing zijn. 

Art.46 W. Venn. definieert de maatschap als volgt: “De maatschap is een ven-

nootschap met een burgerlijk of handelsdoel die geen rechtspersoonlijkheid be-

zit.”  

Zoals blijkt uit deze definitie, kan de maatschap, afhankelijk van haar doel, zowel  

een burgerlijk als commercieel karakter hebben3. Omdat een commerciële maat-

schap minder relevant is als instrument voor successieplanning zal ik in dit werk-

stuk uitsluitend de burgerlijke maatschap belichten. 

Het feit dat zij geen rechtspersoonlijkheid bezit, impliceert dat er door het op-

richten van de maatschap geen entiteit wordt gecreëerd met een eigen ver-

mogen. De maatschap treedt in het rechtsverkeer niet op als een zelfstandige 

rechtspersoon maar als een groepering van meerdere personen, maten ge-

noemd. De ingebrachte activa vormen geen afgesplitst vermogen met de maat-

schap als titularis maar wel een onverdeeld vermogen waarvan het beheer gere-

geld wordt door de statuten van de maatschap4. 

De maten blijven ondanks de tussenschakel die gevormd wordt door de maat-

schap onbeperkt aansprakelijk voor haar schulden5. 

 

2. Geldigheidsvoorwaarden 

 

3.Zoals elke vennootschap is de maatschap een contract tussen twee of meer par-

tijen. Dit impliceert allereerst dat aan de gemeenrechtelijke geldigheidsvoorwaar-

den voor contracten ex art.1108 BW moet voldaan zijn: geldige toestemming, 

bekwaamheid van de contractspartijen, bepaald voorwerp en geoorloofde oor-

zaak. 

4.Om te kunnen spreken van een vennootschap, en dus ook van een maatschap, 

moet er ook aan de volgende vijf voorwaarden voldaan zijn: meerhoofdigheid, in-

breng, winstoogmerk of het streven naar een vermogensvoordeel voor de maten, 

                                                           
2 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 267. 
3 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 267. 
4 A. GUIGUI, “La société civile de droit commun comme outil de transmission de patrimoine 

mobilier à perspective successorale”, RGF 2011, 15. 
5 D. DE MAREZ, B. KEIRSBILCK, De maatschap als instrument van successieplanning in The-

mis. School voor postacademische juridische vorming, Brugge, die Keure, 2012, 17, 30. 
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samenwerken op voet van gelijkheid6 en tot slot een affectio societatis. Ik ga 

hierna kort in op elk van deze voorwaarden. 

5.Aan de basis van elke vennootschap, en dus ook van de maatschap, ligt een 

vennootschapscontract. Een contract kan maar geldig worden afgesloten indien 

er twee of meer partijen bij betrokken zijn. Aan deze voorwaarde van meerhoof-

digheid dient niet alleen bij de oprichting maar ook tijdens het bestaan van de 

vennootschap voldaan te zijn. Dit impliceert dat er geen sprake (meer) kan zijn 

van een maatschap indien ofwel bij de oprichting van de maatschap slechts één 

maat aanwezig is, ofwel tijdens haar bestaan slechts één maat overblijft.  

Deze geldigheidsvoorwaarde roept meteen twee vragen op. Wat als één van bei-

de maten overlijdt? En kunnen twee echtgenoten samen een maatschap oprich-

ten of dienen zij hierbij verplicht een beroep te doen op een derde partij?7  

Overlijdt één van de twee enige maten in een maatschap dan kan een voortzet-

tingsbeding ervoor zorgen dat  er geen situatie van éénhoofdigheid optreedt. Een 

voortzettingsbeding houdt immers in dat de maatschap wordt verdergezet tussen 

de erfgenamen van de overleden maat en de overlevende maat8. 

Voor het beantwoorden van de tweede vraag  is  het huwelijksvermogensstelsel 

van de echtgenoten van belang en in het bijzonder de vraag tot welk vermogen 

de  door hen ingebrachte goederen behoren9. 

Als twee echtgenoten een maatschap oprichten en een inbreng doen met goe-

deren die deel uitmaken van hun respectievelijke eigen vermogens, dan zou er 

geen probleem zijn10. Anders is het wanneer beide echtgenoten, als enige op-

richters van de maatschap, enkel gemeenschapsgoederen inbrengen. Onzeker is 

of zij dan als twee inbrengers en twee vennoten kunnen worden geteld. 

Volgens sommige auteurs is dit probleem van de baan sedert de wet van 1 april 

1987 een vijfde lid aan art.1401 BW heeft toegevoegd11. Volgens dit art.1401,5° 

BW zijn eigen , ongeacht  het tijdstip van verkrijging “de lidmaatschapsrechten 

                                                           
6 Hierin ligt het verschil met een arbeidsovereenkomst waarbij er sprake is van een relatie van 

ondergeschiktheid tussen werkgever en werknemer. 
7 Sommige rechtsleer neemt aan dat twee echtgenoten, gehuwd onder het wettelijk stelsel of 

onder een gemeenschapsstelsel, als één partij gezien moeten worden bij de oprichting 

van een vennootschap, indien zij gemeenschappelijke goederen inbrengen. 
8 S. LOOSVELD, “Aanwas bij maatschap en stille handelsvennootschap” in A. VERBEKE, H. 

DERYCKE en D. VAN GERVEN, Handboek Estate Planning Vermogensplanning met Effect 
bij Leven, Gent, Larcier, 2004, 123, 160. 

9 D. DE MAREZ, B. KEIRSBILCK, De maatschap als instrument van successieplanning in The-
mis. School voor postacademische juridische vorming, Brugge, die Keure, 2012, 5, 7. 

10 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 268. 
11 L. STAS, “Des époux mariés sous le régime de la communauté de biens peuvent-ils con-

stituer seuls une société de droit commun?”, Rec.gén.enr.not. 2011, 2, 6-7 



9 
 

verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarvan alle 

aandelen op naam zijn, indien die toebedeeld zijn of ingeschreven zijn op naam 

van één echtgenoot alleen”12. Andere auteurs stellen zich meer terughoudend op 

en stellen onder meer dat art.1401,5° BW enkel van toepassing is op kapitaal-

vennootschappen. Zij raden dan ook aan dat de echtgenoten, bij de oprichting 

van de maatschap, bijkomend een minieme inbreng van eigen goederen zouden 

doen13. Eventueel kan een derde een kleine inbreng doen, maar dit kan soms als 

onwenselijk ervaren worden14.  

6.Elke maat dient een inbreng te doen15. Deze inbrengen vormen dan samen de 

werkingsmiddelen, het “kapitaal” van de maatschap. Een inbreng kan gebeuren 

in geld, in natura of in nijverheid. Men kan zowel een zakelijk recht op een goed 

inbrengen als een verbintenisrechtelijk gebruiksrecht. Van belang is dat wat inge-

bracht wordt in geld waardeerbaar moet zijn. Als instrument voor successieplan-

ning zal de burgerlijke maatschap vooral gebruikt worden voor het beheer van 

roerende goederen en niet zozeer van onroerende goederen16. Op fiscaal vlak  

brengt dit immers een aantal onwenselijke gevolgen met zich mee. 

7. De maatschap moet opgericht worden met het oogmerk om winst te maken en 

de maten een vermogensvoordeel te verschaffen. Deze winst kan vervolgens on-

der de maten verdeeld worden. De winst of het vermogensvoordeel waarvan 

sprake hoeft geen geldelijke vorm aan te nemen. Het kan ook gaan om materiële 

voordelen of om elk ander voordeel dat het vermogen van de maten ten goede 

komt17. Men leidt dit af uit de ruime definitie van het begrip winstoogmerk in art.1 

W.Venn. : “het oogmerk van de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks 

vermogensvoordeel te bezorgen”. Aangezien ook onrechtstreekse vermogens-

voordelen in aanmerking komen, kan men stellen dat de bedoeling van de ven-

noten om bepaalde kosten te drukken of om aan risicospreiding te doen onder 

de definitie van art.1 W.Venn. kan vallen18. 

Een voorbeeld hiervan zou bijvoorbeeld kunnen zijn de besparing van kosten 

door het in onverdeeldheid brengen van roerende activa die bestemd zijn voor 

                                                           
12 M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 

antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 103. 
13 L. STAS, “Des époux mariés sous le régime de la communauté de biens peuvent-ils con-

stituer seuls une société de droit commun?”, Rec.gén.enr.not. 2011, 5, 14. 
14 M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 

antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 100. 
15Art. 19 W.Venn.  
16 J. RUYSSEVELDT, “Inbreng vastgoed in burgerlijke maatschap”, Nieuwsbrief Registratie-

rechten 2007, 7. 
17 A. GUIGUI, “La société civile de droit commun comme outil de transmission de patrimoine 

mobilier à perspective successorale”, RGF 2011, 16. 
18D. DE MAREZ, B. KEIRSBILCK, De maatschap als instrument van successieplanning in The-

mis. School voor postacademische juridische vorming, Brugge, die Keure, 2012, 6, 9. 
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beleggingsdoeleinden. Door samen gelden te beleggen worden de kosten ge-

drukt en deze besparing maakt een vermogensvoordeel uit voor de maten. 

Zoals hierboven vermeld, moet de gerealiseerde winst ten goede komen aan alle  

maten. Volgens art. 30 W.Venn. moet men voor de verdeling van de winst kijken 

naar de hoegrootheid van de inbreng van elk van de maten. Hun respectievelijke 

inbreng bepaalt namelijk het aandeel dat zij moeten dragen in de winst en/of het 

verlies. Deze regel is echter van suppletief recht waardoor men er binnen be-

paalde grenzen van kan afwijken. Men dient daarbij wel voor ogen te houden dat 

de gekozen verdeelsleutel niet in het vaarwater mag komen van de verboden leo-

nijnse bedingen. De wettelijke basis voor dit verbod ligt vervat in art. 32 W. Venn. 

dat van openbare orde is19. 

Het verbiedt elk beding dat ervoor zorgt dat aan één van de maten een dispro-

portioneel deel van de winst toekomt of dat één van de maten vrijstelt van de 

plicht om een deel van het verlies te dragen in evenredigheid met de hoegroot-

heid van zijn inbreng. Ook het uitsluiten van een maat van de winst is op basis 

van deze bepaling verboden20.    

8.Een volgende voorwaarde waaraan moet voldaan zijn om te kunnen spreken van 

een vennootschap en van een maatschap in het bijzonder is de vereiste van sa-

menwerking op voet van gelijkheid. Door middel van deze vereiste kan men de 

maatschap onderscheiden van andere juridische verhoudingen waaronder de ar-

beidsovereenkomst en andere samenwerkingsvormen die ertoe strekken een be-

paalde (zwakkere) partij te beschermen21. In tegenstelling tot de arbeidsovereen-

komst wordt de maatschap niet gekenmerkt door samenwerking in ondergeschikt 

verband22. 

                                                           
19 H. DE WULF, “Enkele bedenkingen rond een nuttige rol voor het versleten verbod van 

leeuwenbeding: bescherming van de vennootschap en haar schuldeisers, niet alleen van 

de medevennoten”, TBH 2012, 698, 3. Volgens DE WULF is het verbod ex art. 32 W. 

Venn. daarentegen slechts van dwingend recht aangezien het louter de belangen van een 

individuele vennoot beschermt in plaats van een dwingend maatschappelijk belang. 

 
20 H. DE WULF, “Enkele bedenkingen rond een nuttige rol voor het versleten verbod van 

leeuwenbeding: bescherming van de vennootschap en haar schuldeisers, niet alleen van 

de medevennoten”, TBH 2012, 697, 1. 
21J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-

scheiding en vermogensovergang doctoraatsthesis Rechten K.U. Leuven, 2011, 227, 

nr.338. 
22 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-

scheiding en vermogensovergang doctoraatsthesis Rechten K.U. Leuven, 2011, 227, 

nr.338. 
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9.Tot slot is er de vereiste van een affectio societatis. De rechtsleer23 omschrijft dit 

als: “de bedoeling van de aandeelhouders om op voet van gelijkheid samen te 

werken en vooral om samen een winstgevende onderneming uit te bouwen.”24  

Door de bedoeling van de maten om zich te verenigen met een winstgevend doel 

onderscheidt de maatschap zich van een louter zakenrechtelijke onverdeeld-

heid25. 

In de rechtsleer bestaat er nog geen eensgezindheid over de vraag of de affectio 

societatis een afzonderlijke geldigheidsvereiste is. Uit een arrest van het Hof van 

Cassatie van 26 oktober 198926 leiden sommigen af dat de affectio societatis 

slechts een samenvatting is van alle voorgaande geldigheidsvereisten. Het Hof 

omschrijft de affectio societatis immers als volgt: “… ‘de affectio societatis’ 

aanwezig was, dat wil zeggen de wil om, enerzijds, iets in gemeenschap te 

brengen en, anderzijds, de winst die daaruit kan ontstaan onder elkaar te verde-

len;”27 Hoewel er nog stemmen in de andere richting opgaan28, kunnen we stel-

len dat men het er vandaag de dag grotendeels over eens is dat de “affectio so-

cietatis” eerder een samenvatting is van de overige geldigheidsvoorwaarden29. 

 

3. Kenmerken  

 

10.Naast hogergenoemde geldigheidsvoorwaarden zijn er ook een aantal elementen 

die de maatschap(sovereenkomst) kenmerken en die haar gebruik kunnen verkla-

ren. De voornaamste kenmerken zijn: consensualiteit30 van de vennootschaps-

overeenkomst, het intuitu personae-karakter31, de wederkerigheid32,  het bestaan 

                                                           
23 D. VAN GERVEN, "Evenredige en onevenredige vertegenwoordiging van de aandeelhouders 

in de raad van bestuur van een N.V.", T.B.H. 1991, 857. 
24 B. CALLEWIER, “Statutaire clausules bij de benoeming van bestuurders”, JuraFalc 1995-96. 
25 J. VANOVERBEKE, “De familiale burgerlijke vennootschap- Een instrument voor successie-

planning”, TFR 2000, 612. 
26 Cass. 26 oktober 1989, Arr.Cass. 1989, 753. 
27 Cass. 26 oktober 1989, Arr.Cass. 1989, 282. 
28 X. DIEUX, Y. DE CORDT, “Examen de jurisprudence (1991-2005)- Les sociétés commer-

ciales”, RCJB 2008, 420-425, 9; en A. HOUET, H. CULOT, “ Affectio societatis, esprit de 

lucre et libération du capital: deux conceptions de la société?”, RPS 2012, 383, 14. 
29 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-

scheiding en vermogensovergang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 

2011, 227, 338. 
30 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 271. 
31 M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 

antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 96. 
32 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 271. 
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van een onverdeeldheid33, een grote mate van statutaire vrijheid,  het verzekeren 

van discretie34 en tot slot het feit dat de maatschap een overeenkomst ten be-

zwarende titel is35. 

11.Consensualiteit houdt in dat de loutere wilsovereenstemming tussen de maten 

volstaat om een maatschap op te richten. In tegenstelling tot formele contracten 

moeten er geen specifieke vormvereisten- zoals het opstellen van een geschrift- 

worden nageleefd bij de oprichting van een maatschap. Omwille van bewijsrede-

nen is een schriftelijk stuk wel aangewezen met het oog op eventuele betwistin-

gen die zouden kunnen ontstaan tussen de maten onderling of tussen de maten 

en derden.  

12.Om het bestaan van een burgerlijke maatschap en de inhoud van het maat-

schapscontract te kunnen bewijzen dient men, op grond van art.1341 BW, in be-

ginsel te beschikken over een geldig geschrift indien het om meer dan 375 Euro 

gaat. Gaat het daarentegen om een commerciële maatschap, dan gelden de be-

wijsregels uit het handelsrecht en kan men het bewijs leveren met alle middelen 

van recht36.  

13.Een tweede kenmerk van de maatschap is haar persoonlijk karakter, ook wel het 

intuitu personae-karakter genoemd. Dit kenmerk houdt in dat de vennoten (de 

maten) deze vennootschap hebben opgericht omwille van de identiteit van de 

andere vennoten (maten)37. 

Dit persoonsgebonden karakter heeft enkele gevolgen. Ten eerste impliceert het 

dat de aandelen van een maatschap niet vrij overdraagbaar zijn. Dit is logisch 

aangezien er anders afbreuk wordt gedaan aan de bedoeling van de maten om 

een vennootschap op te richten met de personen waarvoor zij specifiek gekozen 

hadden omwille van hun identiteit. Een tweede gevolg is het feit dat de maat-

schap enkel aandelen op naam kan uitgeven en geen aandelen aan toonder38 

(aangezien deze in de regel vrij overdraagbaar zijn via materiële overdracht). Wat 

betreft de uitgifte van aandelen aan toonder kunnen we stellen dat deze opmer-

king niet meer relevant is aangezien dit soort aandelen werd afgeschaft met in-

gang van 1 januari 201439. 

                                                           
33 M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 

antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 96. 
34 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 271. 
35 A.GUIGUI, “La société civile de droit commun comme outil de transmission de patrimoine 

mobilier à perspective successorale”, RGF 2011, 15. 
36 Art. 49 W.Venn. en S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 271. 
37 M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 

antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 96. 
38 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 272. 
39 Wet 14 december 2005 houdende de afschaffing van effecten aan toonder, BS 23 decem-

ber 2005. 
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14.Wederkerigheid impliceert dat elk van de maten zich, in hun onderlinge relatie, 

verbonden heeft. Ze hebben dus ieder afzonderlijk zowel de hoedanigheid van 

schuldeiser als de hoedanigheid van schuldenaar40.  

15.Elke maatschap doet een conventionele onverdeeldheid ontstaan. Deze onver-

deeldheid is echter bijzonder. Zij heeft een vrijwillig en duurzaam karakter.  Bo-

vendien gaat het om een georganiseerde vorm van onverdeeldheid. In de rechts-

leer verwijst men er vaak naar als “een onverdeeldheid met een vennootschaps-

rechtelijk jasje”41.  

16.Een groot voordeel van de maatschapstechniek is de discretie die ermee gepaard 

gaat. Reeds bij het oprichten van de maatschap blijkt dit al aangezien er geen 

oprichtings- en publiciteitsformaliteiten42 voorzien zijn. Ook in de loop van haar 

bestaan geniet de maatschap een groot niveau van discretie. Statutenwijzigingen 

en wijzigingen op het vlak van het bestuur zijn immers evenmin aan publicatie 

onderworpen. Een ander element dat bijdraagt tot deze discretie is het feit dat er 

voor de maatschap geen wettelijke bepaling voorzien is die een boekhoudplicht 

instelt43 of de openbaarmaking van een jaarrekening voorziet. 

17.Een laatste kenmerk, tot slot, is het feit dat de maatschapsovereenkomst een 

contract ten bezwarende titel is. Elke maat krijgt immers in ruil voor zijn inbreng 

een deel van de winst die voortvloeit uit de activiteiten van de maatschap.44 

 

Deel 3: Functies van de burgerlijke maatschap 
 

18.Zoals eerder in mijn inleiding vermeld, heeft de maatschap de voorbije jaren aan 

populariteit gewonnen als instrument van estate planning. In dit deel ga ik dieper 

in op het waarom van deze estate planning-techniek. Wat zijn de kenmerken en 

de functies die van de maatschap een geschikt instrument maken voor succes-

sieplanning en vermogensbeheer? 

 

1. Controle 

                                                           
40 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 271. 
41 M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 

antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 96. 
42 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 271. 
43 M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 

antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 178. 
44 J. VAN BAEL, “De inbreng in een maatschap” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE, L. WEYTS 

(eds), Notariële clausules – Liber amicorum Professor Johan Verstraete, Antwerpen-

Oxford, Intersentia, 2007,422, 6. 
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19.Een belangrijke functie van de maatschap is  ongetwijfeld de mogelijkheid om 

controle over het ingebrachte vermogen te “institutionaliseren”. Vaak immers is 

men wel bereid om tot op zekere hoogte afstand te doen van een ver-

mogen(sbestanddeel), maar dan wel op voorwaarde dat men levenslang nog 

enige controle45 behoudt over het afgestane vermogensbestanddeel. Via het op-

richten van een burgerlijke maatschap kan vermeden worden dat geschonken 

goederen worden verspild of aangewend voor doeleinden of beleggingen waar 

de schenker niet achter staat. Deze bekommernis van de schenker wordt in de 

rechtsleer omschreven als het baronsyndroom46 . Het uit zich in  een angst om 

volledig afstand te doen van zijn vermogen. De schenker wil eigenlijk niet in een 

positie komen van waaruit hij geen controle meer heeft over het vermogen in 

kwestie. Liefst van al wil hij diegene zijn die het beleid bepaalt tot aan zijn/haar 

overlijden. 

 

20.Hoe kan men nu heel concreet dit controlebehoud bewerkstelligen via een maat-

schap? De pater/mater familias dient er allereerst voor te zorgen dat hij/zij min-

stens één van de deelgerechtigdheden in de maatschap bezit. Tegelijk dient 

hij/zij zichzelf te laten benoemen als statutaire zaakvoerder47 van de familiale 

burgerlijke maatschap. Op deze manier wordt hij/zij de facto onafzetbaar en ver-

werft hij/zij  exclusieve zeggenschap over het beheer van het ingebrachte ver-

mogen. Duidt men immers geen zaakvoerder aan, dan bepaalt art.36 W.Venn. 

dat elke vennoot van rechtswege zaakvoerder wordt. Iedere maat kan dan alleen 

alle daden van beheer en beschikking stellen binnen de krijtlijnen van het maat-

schappelijk doel.  

 

 

2. Inkomstenbehoud 

 

21.Een tweede functie van de maatschap is de mogelijkheid voor de schenker om 

toch nog inkomsten48 te halen uit de vermogensbestanddelen die hij of zij afge-

staan heeft ten voordele van de maatschap, en dus de andere maten. Deze 

functie biedt het hoofd aan de bezorgdheid van de schenker dat hij/zij er na de 

schenking of inbreng in de maatschap een lagere levensstandaard zou dienen op 

                                                           
45 A. NIJS, A. L. VERBEKE, Vermogensplanning: praktisch en eenvoudig, Antwerpen, Intersen-

tia, 2013, 162. 
46 A. L. VERBEKE, R. BARBAIX, Kernbegrippen Familiale Vermogensplanning, Antwerpen, In-

tersentia, 2014, 296, 874; en E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de suc-

cessieplanning”, AFT 2008, 50. 
47 A. NIJS, A. L. VERBEKE, Vermogensplanning: praktisch en eenvoudig, Antwerpen, Intersen-

tia, 2013, 163. 
48 A. NIJS, A. L. VERBEKE, Vermogensplanning: praktisch en eenvoudig, Antwerpen, Intersen-

tia, 2013, 162. 
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na te houden49. In de rechtsleer pleegt men dit het naaktheidssyndroom te noe-

men.  

3. Fiscaliteit  

 

22.Het derde element dat van de maatschap een interessant vehikel maakt is de fis-

cale regeling die erop van toepassing is. Dit blijkt al bij de oprichting van de bur-

gerlijke maatschap. Zoals eerder aangestipt is een geschreven overeenkomst 

enkel verplicht omwille van bewijsredenen indien de waarde van de ingebrachte 

activa groter is dan 375 Euro. 

 

Worden er enkel roerende goederen ingebracht dan volstaat een onderhandse 

overeenkomst waarvoor er geen registratieplicht bestaat. Niets belet de maten 

evenwel om deze onderhandse overeenkomst vrijwillig ter registratie aan te bie-

den of om de maatschap op te richten via notariële akte. In beide gevallen geeft 

dit slechts aanleiding tot de heffing van het algemeen vast recht van 50 Euro. 

Het tarief van de verschuldigde registratierechten werd sinds 1 januari 2006 im-

mers teruggebracht tot 0 %.50  

 

Anders is het wanneer er onroerende goederen worden ingebracht in een bur-

gerlijke maatschap waarbij de inbreng leidt tot eigendomsoverdracht in het voor-

deel van de maten. Een dergelijke overdracht dient te worden overgeschreven op 

het hypotheekkantoor. Dit kan slechts mits voorlegging van een authentieke akte. 

Elke authentieke akte geeft aanleiding tot registratie en betaling van de verschul-

digde registratierechten. Enkel voor onroerende goederen die niet bestemd zijn 

of gebruikt worden voor bewoning bedraagt het tarief 0 %51. Bij gehele of ge-

deeltelijke bestemming voor bewoningsdoeleinden is in Vlaanderen 10 % regi-

stratierecht verschuldigd52. 

 

De belastbaarheid van eventuele meerwaarden die worden gerealiseerd door een 

natuurlijk persoon naar aanleiding van de inbreng in een burgerlijke maatschap 

wordt geregeld door de bepalingen van de personenbelasting in het WIB 1992.  

 

Meerwaarden gerealiseerd op inbreng van roerende goederen zullen slechts zel-

den aanleiding geven tot  taxatie omdat een inbreng kan beschouwd worden als 

                                                           
49 A. L. VERBEKE, R. BARBAIX, Kernbegrippen Familiale Vermogensplanning, Antwerpen, In-

tersentia, 2014, 295, 871. 
50 Art.115 W.Reg. 
51 Art.115 W.Reg. 
52 Oud art.44 en 45 W.Reg., nu opgenomen in respectievelijk art. 1.1.0.0.2, eerste lid, 24° 

VCF, art. 2.9.4.1.1VCF en art. 2.9.3.0.1, §1 VCF, art. 2.9.7.0.2 VCF. 
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een normale verrichting van beheer van een privévermogen53.Inbreng van onroe-

rende goederen zal bij vervulling van de voorwaarden vermeld in de art.90,°8 en 

90,°10 WIB steeds  aanleiding geven tot meerwaardebelasting. 

 

Ook tijdens haar werking kent de burgerlijke maatschap een interessant fiscaal 

regime. Zij geniet immers van fiscale transparantie. Dit wordt in de rechtsleer 

omschreven als “het verschijnsel waarbij voor fiscale doeleinden geheel of ge-

deeltelijk geen rekening wordt gehouden met het lichaam dat tussenkomt in een 

rechtshandeling”54. 

 

Toegepast op de maatschap betekent dit dat de inkomsten , voortvloeiend uit 

haar werking, rechtstreeks zullen toegerekend worden aan de maten en niet aan 

de maatschap. Er wordt geen tussenniveau gecreëerd waarop de inkomsten be-

last worden in het kader van de vennootschapsbelasting of rechtspersonenbe-

lasting. Bij een burgerlijke maatschap met natuurlijke personen als maten zullen 

deze inkomsten in hoofde van elke maat belast worden in de personenbelasting 

en dit ten belope van de verdeelsleutel vastgelegd in de statuten55. 

 

Deze fiscale transparantie volgt volgens de algemene opvatting in de rechtsleer 

uit het feit dat een maatschap geen rechtspersoonlijkheid heeft56. 

 

De verdeling van de roerende goederen, zal bij de ontbinding van de maatschap, 

hoogstens aanleiding geven tot de heffing van het algemeen vast recht. Dit zal 

enkel het geval zijn wanneer de maten de onderhandse vereffeningsakte vrijwillig 

ter registratie aanbieden. 

 

Wat de verdeling van onroerende goederen betreft waren voor de inwerkingtre-

ding van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna ook de VCF) artikelen 109 tot 114 

van het Wetboek Registratierechten van toepassing. Inmiddels heeft de Vlaamse 

Codex Fiscaliteit deze artikelen vervangen57. Indien een onroerend goed of een 

                                                           
53 Art.90,°1 en 90,°9 WIB; A. NIJS, A. L. VERBEKE, Vermogensplanning: praktisch en eenvou-

dig, Antwerpen, Intersentia, 2013, 162; M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermo-
gensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

181. 
54 W. HEYVAERT, “Fiscale transparantie” in A. VERBEKE en D. VAN GERVEN (eds.), Handboek 

Estate Planning- Vermogensplanning met effect bij Leven: Rechtspersoon, Brussel, Lar-

cier, 2009, 161. 
55 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 285. 
56 M. DELBOO, “ De familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003, 276. 
57 Art.109 W.Reg. werd opgenomen in art. 2.10.1.0.1 en art. 2.10.4.0.1VCF; art.110 W.Reg. 

werd opgenomen in art. 2.10.3.0.1, §2 VCF; Art.111 W.Reg. werd opgenomen in art. 
2.10.3.0.1, §1VCF, art. 2.10.3.0.2, eerste lid tot en met vierde lid, en art. 3.12.3.0.1, §1, 

1° en 4°, en §2 VCF; Art.112 W.Reg. werd niet overgenomen in de VCF; Art.113 W.Reg. 
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gedeelte ervan ingevolge de vereffening van de maatschap na ontbinding wordt 

toebedeeld aan een derde – dit wil zeggen aan een maat die op het moment van 

de inbreng van dit onroerend goed in de maatschap geen enkel recht op dit 

goed had en er geheel of gedeeltelijk eigenaar van wordt na de verdeling- dan 

zal er een registratierecht verschuldigd zijn van 10 % indien het onroerend goed 

in Vlaanderen ligt58. 

 

4. Behoud van de totaliteit van het ingebrachte (familiale ) vermogen 

 

23. Een volgende functie van de maatschap is dat zij zorgt voor de eenheid van het 

ingebrachte (familiale) vermogen. Het ingebrachte vermogen kan immers niet 

zomaar uit elkaar gehaald worden. Een maatschap is een vorm van een conven-

tionele onverdeeldheid59 die vrijwillig in het leven werd geroepen door de maten.  

 

a. Art.815 BW en haar toepassingsgebied 

 

24.Maar hoe zit het dan met art.815 BW? Ingevolge dit artikel heeft elk van de deel-

genoten van een onverdeeldheid op elk moment het recht om de uitonverdeeld-

heidtreding te vorderen. Verder wordt ook bepaald dat de deelgenoten conventi-

oneel kunnen bepalen dat de verdeling wordt uitgesteld voor een termijn die vijf 

jaar niet te boven gaat. 

 

In het verleden bestond er nogal wat onenigheid met betrekking tot de vraag of 

art.815 BW al dan niet toepasselijk was op vrijwillige onverdeeldheden. Met haar 

arrest van 20 september 2013 heeft het Hof van Cassatie60 definitief een einde 

gemaakt aan deze discussie door te oordelen:  

“l’article 815 dudit code (sic) ne s’applique qu’a l’indivision ordinaire et fortuite, essen-

tiellement précaire, et nullement à la copropriété volontaire, qui correspond à la situation 

par laquelle deux ou plusieurs sujets de droit décident librement et sans contrainte de 

créer à titre principal une indivision mobilière ou immobilière entre eux, régie par le prin-

cipe de l’autonomie de la volonté et de la convention-loi imposé par l’article 1134 du 

                                                                                                                                                                                     
werd overgenomen in Art. 2.9.1.0.7 VCF; Art.114 W.Reg. werd in art. 2.10.1.0.4 VCF 

overgenomen. 
58 A. CULOT, “La société de droit commun” in P. DE PAGE, A. CULOT en I. DE STEFANI (eds.), 

Les entités de gestion et de transmission patrimoniales. Aspects civils et fiscaux, Limal, 

Anthemis, 2014, 98. 
59 Cf. randnummer 15. 
60 L. BELLINCK, V. SAGAERT, “Artikel 815 BW enkel voor toevallige onverdeeldheid”, Eubelius 

Spotlights 2014, http://www.eubelius.com/nl/spotlight/artikel-815-bw-enkel-voor-

toevallige-onverdeeldheid op 26/10/2014, 1. (consultatie op 26/10/2014) 

 

http://www.eubelius.com/nl/spotlight/artikel-815-bw-enkel-voor-toevallige-onverdeeldheid%20op%2026/10/2014
http://www.eubelius.com/nl/spotlight/artikel-815-bw-enkel-voor-toevallige-onverdeeldheid%20op%2026/10/2014
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Code Civil, le juge ne pouvant, par application de l’article 815 du Code Civil, ordonner le 

partage du bien acquis en commun et se trouvant en indivision volontaire.”61 

 

Het staat bijgevolg nu als een paal boven water dat art.815 BW enkel van toe-

passing is op zogenaamde toevallige onverdeeldheden zoals de nalatenschap 

die een onverdeeldheid doet ontstaan tussen de erfgenamen. Het komt ook lo-

gisch voor dat de erfgenamen die toevallig in deze onverdeeldheid terechtgeko-

men zijn, te allen tijde de mogelijkheid moeten hebben om deze weer te verla-

ten.62 Deze bekommernis speelt duidelijk niet bij vrijwillige onverdeeldheden. 

 

 

b.  Regels in verband met de duur van de maatschap  

 

25.Hoewel art. 815 BW niet van toepassing is op vrijwillige onverdeeldheden zoals 

de maatschap, kan het niet de bedoeling zijn dat maten in elk geval levenslang 

gehouden zijn in onverdeeldheid te blijven. Indien men toch uit de maatschap en 

dus de conventionele onverdeeldheid wil stappen, dient men een beroep te doen 

op de artikelen 39-45 W.Venn.63 Voornoemde artikelen vormen samen het 

hoofdstuk “De verschillende wijzen waarop de vennootschap eindigt”. 

 

Er zijn meerdere wijzen waarop een vennootschap kan eindigen. Een vennoot-

schap van bepaalde duur zal ophouden te bestaan na afloop van de statutair be-

paalde termijn tenzij de vennoten onderling overeenkomen om deze termijn te 

verlengen64.  

 

Een andere wijze waarop de vennootschap een einde kan nemen is het overlijden 

van één van de vennoten. Deze beëindigingswijze is een logisch gevolg van het 

intuitu personae-karakter van de burgerlijke maatschap. Men kan het einde van 

de vennootschap omwille van de dood van één van de vennoten vermijden door 

het voorzien van zogenaamde continuïteitsbedingen. Deze bedingen zorgen er-

voor dat de vennootschap na het overlijden van één van de vennoten ofwel 

                                                           
61 Cass. 20 september 2013, C.08.0018.F/1, J.-M.H.,P.G./D.W.,Le cabinet médical ophtal-

mologique,B.T., http://www.cass.be, conclusie A. HENKES. 
62 J. VERSTRAETE, “De (on)mogelijkheid voor de onverdeelde gerechtigden om te allen tijde 

uit onverdeeldheid te treden (art.815 BW)- De rechten van de schuldeisers van de me-

de-eigenaars” in R. BARBAIX, N. CARETTE, Tendensen vermogensrecht 2014, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 212, 8. 
63 De artikelen 39-45 W.Venn. zijn de gemeenrechtelijke regelen inzake de beëindiging van 

vennootschappen. 
64 Art.39,°1 juncto art.40 W. Venn. 
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voortgezet wordt tussen de overlevende vennoten ofwel dat de erfgenamen van 

de overleden vennoot toetreden tot de vennootschap65.  

 

Ten gevolge van de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van één 

van de vennoten komt er ook een einde aan de vennootschap waarvan hij/zij 

deel uitmaakt66. 

 

Op grond van art.39,°5 W.Venn. bestaat er voor de vennoten van een vennoot-

schap die opgericht werd voor onbepaalde duur, de mogelijkheid om een verkla-

ring af te leggen dat zij niet langer deel wensen uit te maken van de vennoot-

schap. Hierbij is het niet vereist dat zij een wettige reden aanvoeren of dat er een 

rechter tussenkomt. Deze verklaring zal de ontbinding van de volledige vennoot-

schap tot gevolg hebben67. 

 

Wanneer men art. 39,°2 W.Venn. en art.41 W.Venn. samenleest kunnen we con-

cluderen dat de vennootschap beëindigd wordt wanneer de in te brengen zaak 

(of handeling) tenietgaat. De vennootschap zal daarentegen blijven voortbestaan 

wanneer men reeds de eigendom van de zaak in kwestie heeft ingebracht68. 

 

Men kan niet verplicht worden om deel uit te maken van een vennootschap. 

Daarom stelt art.45 W.Venn. dat elk van de vennoten, bij een voor bepaalde duur 

opgerichte vennootschap, de mogelijkheid heeft om op basis van wettige rede-

nen de ontbinding te vorderen. Bij vennootschappen van onbepaalde duur kan 

elke vennoot die dat wil verzoeken om de ontbinding van de vennootschap op 

grond van art.43 W.Venn. De wet vereist hierbij dat de opzegging gebeurt ten 

opzichte van alle andere vennoten en dat zij te goeder trouw is. 

 

5. Overdracht van familiale ondernemingen  

 

26.Tot slot kan de maatschap ook een waardevol instrument blijken bij de overdracht 

van familiale ondernemingen. Men kan uit de bekommernis in hoofde van de 

schenker om een zekere controle te behouden over het over te dragen bedrijf er-

voor opteren om de aandelen van de vennootschap in kwestie in te brengen in 

een maatschap waarvan ook de opvolger deel uitmaakt. In combinatie met een 

                                                           
65 Voor een uitgebreide bespreking van de vennootschapsrechtelijke voortzettings- en ver-

blijvingsbedingen verwijs ik naar Hoofdstuk 2, deel 5, punt 2,b, i. 
66 Art.39,°4 W.Venn. 
67 L. DELBROUCK, “De commerciële maatschap (note sous Bruxelles 21/12/99)”, AJT 2001, 

47. 
68 Art.41, lid 3 W.Venn. 
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continuïteitsbeding kan men er dan voor zorgen dat de familie-onderneming op 

een fiscaalvriendelijke wijze overgaat op de volgende generatie. 69 

 

6. (Functionele) Vergelijking met de (Nederlandse) Private Stichting als in-

strument voor vermogensplanning 

 

a. Vergelijking tussen de maatschap en de Belgische private stichting  

 

27.Een ander vennootschapsrechtelijk vehikel dat vaak gebruikt wordt in het kader 

van de familiale vermogensplanning is de private stichting en dit meestal onder 

de vorm van een zogenaamde “stichting administratiekantoor”. Teneinde een 

vergelijking te kunnen maken met de burgerlijke maatschap zal ik eerst een alge-

mene beschrijving geven van de kenmerken van de private stichting om vervol-

gens over te kunnen gaan tot een beschrijving van het gebruik van de private 

stichting in vergelijking met de burgerlijke maatschap. 

 

28.Ten eerste is er de oprichting. Een private stichting moet steeds door middel van 

een notariële akte -dit kan ook door middel van een (notarieel) testament- op-

gericht worden. Bij de maatschap ligt dit evenwel anders. Men is niet verplicht 

om deze vennootschap bij notariële akte op te richten. Men kan louter contractu-

eel op rechtsgeldige wijze een maatschap oprichten. De mogelijkheid om dit no-

tarieel te doen bestaat, maar zal om fiscaalrechtelijke redenen meestal niet ge-

kozen worden. De oprichting van een private stichting gebeurt bij éénzijdige 

rechtshandeling door één of meer oprichters. Hierbij is niet vereist dat de res-

pectievelijke rechtshandelingen op elkaar afgestemd zijn. De oprichters kunnen 

bijgevolg elk afzonderlijk beslissen om een vermogen(sbestanddeel) te affecteren 

aan een bepaalde stichting70. 

 

29.De private stichting heeft verplicht een belangeloos doel, wat niet het geval is bij 

de maatschap. Daar kan men in principe om het even welk doel bedingen in de 

maatschapsovereenkomst71, voor zover men uiteraard geen onwettige doelen of 

doelen die in strijd zijn met de openbare orde opneemt. Het feit dat een private 

stichting een belangeloos doel heeft, wil niet zeggen dat zij geen economische 

actviteiten kan ondernemen ter verwezenlijking van dat doel. Dergelijke activitei-

                                                           
69 Voor een bespreking die verder in detail gaat verwijs ik naar Hoofdstuk 2, deel 5 infra. 
70 H. DE WULF, “De private stichting als instrument van familiaal vermogensbeheer” in J. 

BAEL, R. DEBLAUWE en C. DE WULF (eds.), Familiale vermogensplanning, Mechelen, Klu-

wer, 2004, 576, 8. 
71 Dit volgt uit de grote contractuele vrijheid die gepaard gaat met de maatschap. Men is bij-

gevolg enkel gebonden door art.46 W.Venn. en art.1108 BW . 



21 
 

ten zijn toegelaten mits zij bijdragen tot de verwezenlijking van het vooropgestel-

de belangeloos doel (hierover meer infra). Men kan de vereiste van een belange-

loos doel omschrijven als het subjectieve luik van het oogmerk van een stichting, 

dit in tegenstelling tot het objectieve luik zijnde het verbod om een rechtstreeks 

stoffelijk voordeel te verschaffen72 (zie hieronder). 

 

30.Tenzij dit te verantwoorden is in het licht van het belangeloos doel van de private 

stichting, mag een private stichting geen stoffelijk voordeel verlenen aan de 

stichters, de bestuurders of andere personen betrokken bij haar werking. Zoals 

hierboven reeds vermeld, verhindert de vereiste van een belangeloos doel niet 

dat de private stichting economische handelingen stelt73. Uit de letter van de wet 

kan men dit niet direct afleiden, maar de parlementaire voorbereidingen verdui-

delijken dit door het volgende te stellen: “De uitdrukking “zonder winstgevend 

doel” is vervangen door “bepaald ideëel doel”. Zulks moet worden opgevat als 

een volledige afwezigheid van rechtstreeks vermogensvoordeel. Het belangrijkste 

is immers niet te weten welke activiteiten de rechtspersoon verricht, maar wel of 

het doel waaraan de winsten worden besteed inderdaad belangeloos en ideëel 

is.” 74  

 

Bij de maatschap is het wel toegelaten dat de maten een stoffelijk voordeel halen 

uit de werking van de maatschap75. Dit geldt zowel voor de commerciële als voor 

de burgerlijke maatschap. Bijgevolg kan de burgerlijke maatschap ook zonder 

enig probleem economische handelingen stellen met als doel winst voor de 

maatschap en (indirect) de maten.  

 

31.Een ander kenmerk van de private stichting is het feit dat zij geen leden kent, en-

kel oprichters. De maatschap daarentegen bestaat uit maten (vennoten). 

 

32.De private stichting heeft in tegenstelling tot de maatschap wel rechtspersoonlijk-

heid en dit vanaf het moment dat zij haar statuten neerlegt ter griffie van de 

rechtbank van koophandel die bevoegd is voor het gebied van de zetel van de 

private stichting76. Zij is een rechtspersoon met een “geïncorporeerd vermogen”. 

Dit vermogen behoort toe aan de private stichting zelf als zijnde een apart 

rechtssubject. Dit kenmerk is gemeenschappelijk aan alle vennootschappen met 

rechtspersoonlijkheid. Bij de burgerlijke maatschap is dit niet het geval. Het 

                                                           
72 R. TAS, “De private stichting en de certificering van aandelen”, TRV 2004, 437, 4. 
73 H. DE WULF, “De private stichting als instrument van familiaal vermogensbeheer” in J. 

BAEL, R. DEBLAUWE en C. DE WULF (eds.), Familiale vermogensplanning, Mechelen, Klu-

wer, 2004, 584, 18. 
74 Amendement, Parl. St. Senaat 2000-01, nr.2-283/11, 45-46. 
75 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 270. 
76 Art.27, lid 2 Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 

internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna VZW-wet). 
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maatschapsvermogen behoort in onverdeeldheid toe aan de maten. Er is hoog-

stens sprake van een “afgescheiden vermogen”. 

 

33.Tot slot is het zo dat de organisatie van het bestuur van een private stichting 

wettelijk bepaald is. Men moet een collegiaal bestuursorgaan oprichten met 

daarin minimum drie bestuurders. Binnen de maatschap kan men het bestuur vrij 

organiseren. Om redenen van controlebehoud zal men in een burgerlijke maat-

schap die werd opgezet in het kader van een successieplanning evenwel opteren 

voor de aanstelling van één of meerdere statutaire zaakvoerders.77 

 

b. Tussentijds besluit: welk van beide vehikels verdient de voorkeur ? 

 

34.Indien men op zoek is naar een geschikt instrument om zijn familiaal vermogen te 

beheren en de overgang ervan naar de volgende generatie te plannen, lijkt de 

maatschap mij het te verkiezen vehikel. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te 

halen. Ten eerste is het zo dat men bij de maatschap in belangrijke mate van 

discretie geniet. Daarnaast beschikt men globaal genomen over een grotere 

contractuele vrijheid bij het opstellen van de statuten van de maatschap in ver-

gelijking met de private stichting. Bij de maatschap kan men bijvoorbeeld zelf 

kiezen hoe men het bestuur organiseert. Bij de private stichting daarentegen 

wordt het bestuur door de wet op dwingende wijze vastgelegd. Er dienen min-

stens drie bestuurders te worden aangesteld. De twee voornoemde argumenten 

zijn naar mijn mening de voornaamste argumenten om in het kader van de famili-

ale vermogensplanning te kiezen voor het gebruik van een burgerlijke maatschap 

eerder dan voor een private stichting.  

 

35.De vraag rijst in welke gevallen men beter wel kiest voor het gebruik van een pri-

vate stichting?  

 

Indien de pater familias een vermogen wenst over te dragen bestaande uit meer-

dere vennootschappen en/of indien hij de nood voelt  om de opvolging binnen 

de over te dragen vennootschap zeer ver in de tijd te plannen, dan opteert men 

het beste voor een private stichting. Zeker indien er betwistingen zouden voor-

komen staat de stichting wegens haar rechtspersoonlijkheid sterker. Zij kan im-

mers autonoom in het rechtsverkeer optreden als een zelfstandig rechtssubject.78 

 

                                                           
77 A.L. VERBEKE, R. BARBAIX, Kernbegrippen Familiale Vermogensplanning, Antwerpen, Inter-

sentia, 2014, 296, 874. 
78 M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 

antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 173. 
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Verder lijkt de private stichting ook een geschikt instrument voor ouders van ge-

handicapte kinderen met het oog op het voorzien in onderhoud van dit kind na 

de dood van zijn/haar ouders. Voornoemde situatie past perfect binnen de ver-

eiste van een belangeloos doel79 dat de wet vereist bij de oprichting van een pri-

vate stichting.80  

 

c. Vergelijking tussen de Belgische en de Nederlandse  private stichting  

 

36.De Belgische private stichting is een vrij recent fenomeen. Zij werd op 2 mei 

200281 ingevoerd ingevolge de wijziging van de wet van 27 juni 1921. Zij zou ge-

baseerd zijn op de Nederlandse private stichting (meerbepaald de Nederlandse 

stichting-administratiekantoor)82. TAS meent dat de Belgische private stichting 

een soort hybride vorm geworden is bestaande uit elementen van de Nederland-

se private stichting en de oude instelling van openbaar nut83. 

 

Voor de overzichtelijkheid zal ik eerst op algemene wijze de Belgische en de Ne-

derlandse private stichting vergelijken (stichting-administratiekantoor). Nadien zal 

ik dieper ingaan op de respectievelijke functies van beide stichtingen.  

 

i. Algemeen 

 

37.Zowel de Nederlandse als de Belgische private stichting dienen opgericht te wor-

den bij authentieke akte84. Dit is meteen een eerste gelijkenis tussen beide vehi-

kels.  

 

Net zoals de Nederlandse private stichting kent de Belgische variant enkel één of 

meerdere stichters en geen leden85.  

 

Een derde gelijkenis is de grote mate van flexibiliteit86 die beide varianten van de 

private stichting kenmerkt en dit onder meer op vlak van de wijziging van de sta-

                                                           
79 Art.27 VZW-wet. 
80 N. LABEEUW, De private stichting als instrument voor vermogensplanning in Themis Famili-

aal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 60, 13. 
81 Wet 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale ver-

enigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, BS 11 december 2002, 55696. 
82 N. LABEEUW, De private stichting als instrument voor vermogensplanning in Themis Famili-

aal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 58, 3. 
83 R. TAS, “De private stichting en de certificering van aandelen”, TRV 2004, 438, 2. 
84 S. VAN BREEDAM, “De Belgische Private Stichting. Een evenwaardig alternatief voor de Ne-

derlandse Stichting-Administratiekantoor?”, TFR 2002, 1112. 
85 S. VAN BREEDAM, “De Belgische Private Stichting. Een evenwaardig alternatief voor de Ne-

derlandse Stichting-Administratiekantoor?”, TFR 2002, 1112. 
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tuten en op vlak van de regeling omtrent de bestuurders, al is de Belgische pri-

vate stichting op één punt alvast stroever. Het minimumaantal bestuurders van 

een Belgische private stichting werd wettelijk vastgelegd op drie bestuurders87. 

De Nederlandse private stichting kent geen regels omtrent het aantal bestuurders 

die minimaal dienen aangesteld te zijn. Wat betreft de aansprakelijkheid van de 

bestuurders geldt zowel in België als in Nederland dat de bestuurders aanspra-

kelijk kunnen gesteld worden voor de eventuele bestuursfouten die zij zouden 

maken. Op dit vlak verschillen beide regelingen weinig88. 

 

Zowel in België als in Nederland bestaat de mogelijkheid om voor de rechter een 

statutenwijziging te vorderen indien de statuten gevolgen zou voortbrengen die 

niet binnen de intentie van de oprichter(s) lagen89. 

 

De manier waarop een private stichting kan ontbonden worden, wordt anders 

geregeld in België en in Nederland. In België kan de ontbinding enkel worden 

uitgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg van de zetel van de stichting 

in kwestie. In Nederland kan de ontbinding tevens door de raad van bestuur van 

de stichting worden uitgesproken. De Belgische regels inzake ontbinding zijn dus 

veel strenger dan de Nederlandse. 

 

Ook wat betreft de boekhoudkundige verplichtingen zijn er verschillen. De Belgi-

sche private stichting moet wettelijk gezien, middels haar bestuursorgaan, jaar-

lijks een jaarrekening opstellen en neerleggen ter griffie van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg van haar zetel90. De Nederlandse reglementering voorziet niet in 

een dergelijke plicht maar doorgaans zal de verplichting tot het opstellen van een 

jaarrekening wel in de statuten worden voorzien. De aldus opgestelde jaarreke-

ningen moeten evenwel niet gepubliceerd worden91. 

 

Tot slot kan men op fiscaal vlak ook een punt van gelijkenis vinden. Zowel de 

Belgische als de Nederlandse private stichting worden namelijk als fiscaal trans-

parante vehikels beschouwd. Deze fiscale transparantie impliceert dat de inkom-

sten van de stichting worden gezien als zijnde inkomsten van de oprichters van 

                                                                                                                                                                                     
86 N. LABEEUW, De private stichting als instrument voor vermogensplanning in Themis Famili-

aal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 63, 21. En S. VAN BREEDAM, “De Belgi-

sche Private Stichting. Een evenwaardig alternatief voor de Nederlandse Stichting-

Administratiekantoor?”, TFR 2002, 1112. 
87 Art.34,§1 VZW-wet. 
88  Art. 43 VZW-wet en S. VAN BREEDAM, “De Belgische Private Stichting. Een evenwaardig 

alternatief voor de Nederlandse Stichting-Administratiekantoor?”, TFR 2002, 1112. 
89 S. VAN BREEDAM, “De Belgische Private Stichting. Een evenwaardig alternatief voor de Ne-

derlandse Stichting-Administratiekantoor?”, TFR 2002, 1112. 
90 Art.37 VZW-wet. 
91 S. VAN BREEDAM, “De Belgische Private Stichting. Een evenwaardig alternatief voor de Ne-

derlandse Stichting-Administratiekantoor?”, TFR 2002, 1112. 
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de stichting. Voor meer info over het begrip fiscale transparantie verwijs ik naar 

Hoofdstuk 1, Deel 3, onderdeel 3 (supra). 

 

ii. Functionele rechtsvergelijking tussen de Bel-

gische en de Nederlandse private stichting 

 

38.Om op een behoorlijke manier te kunnen beoordelen of men al dan niet eerder 

voor een Belgische dan wel voor een Nederlandse private stichting dient te kie-

zen lijkt het mij nuttig om beide vehikels te vergelijken in het licht van de respec-

tievelijke functies die zij kunnen vervullen.  

 

39.Omdat de bespreking ons te ver zou leiden, zal ik mij bij deze functionele rechts-

vergelijking beperken tot een vergelijking van het gebruik als administratiekantoor 

van zowel de Belgische als de Nederlandse private stichting. Mijns inziens zijn de 

regels grotendeels gelijklopend en dus ook het gebruik als certificeringsvehikel. 

Er zijn echter wel een aantal verschillen tussen beide die mogelijks de keuze van 

de oprichters kan beïnvloeden.  

 

Er is meer bepaald een verschil inzake het lot van de certificaten bij ontbinding 

van de stichting. Bij een Belgische private stichting-administratiekantoor zullen 

de certificaten automatisch terugkeren naar het vermogen van de certificaathou-

ders92. Zij zullen niet in samenloop komen met de schuldeisers van de private 

stichting. Dit is evenwel anders bij een Nederlandse private stichting. Daar is het 

zo dat de certificaten wél het verhaalsobject kunnen vormen van de eventuele 

schuldeisers van de stichting. Aangezien dit tot erg onbillijke situaties zou kun-

nen leiden voor de certificaathouders, kan men in de certificeringsvoorwaarden 

een aantal bedingen opnemen om de positie van de certificaathouder veilig te 

stellen. Men kan onder meer de bevoegdheden van de stichting gaan beperken 

zodat er minder kans is op samenloop met derden-schuldeisers.  

 

De Nederlandse en de Belgische private stichting verschillen ook op het vlak van 

de overdraagbaarheid van de certificaten die de effecten vertegenwoordigen die 

zich in de stichting bevinden. In België heeft men de mogelijkheid om de over-

draagbaarheid en de royeerbaarheid93 van certificaten volledig uit te sluiten of te 

beperken94. Bij de Nederlandse private stichting ligt dit anders. Men kan er in de 

certificeringsovereenkomst voor opteren om de overdraagbaarheid en de royeer-

baarheid te moduleren naar eigen wens. In tegenstelling tot de private stichting is 

dit dus niet gebaseerd op een wettelijke regeling. Verder is het ook zo dat men in 

                                                           
92 Art.242, §2 W.Venn. en art.503, §2 W.Venn. en J. PRELLER, D. VAN GERVEN, “Het admini-

stratiekantoor naar Belgisch en naar Nederlands recht”, TEP 2006, 314, 362. 
93 Dit is het omwisselen van certificaten voor aandelen en vice versa, dit tegen een vooraf-

bepaalde ruilverhouding. 
94 Art.242, §1 W.Venn. en art.503, §1 W.Venn. 
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België toch nog kan overgaan tot de royering van de certificaten in de hypothese 

dat het certificeringsvehikel in kwestie nalatig is ten opzichte van de certificaat-

houders95. Deze nalatigheid kan zich onder meer uiten in een handeling die 

geenszins strookt met de belangen van de certificaathouders. In de Nederlandse 

wetgeving bestaat zulke wettelijke regeling niet96. In dit opzicht lijkt de Belgische 

private stichting mij veiliger, gezien vanuit het oogpunt van de certificaathouders. 

Maar indien men Belgische effecten certificeert via een Nederlandse private 

stichting, dan zal men toch nog kunnen genieten van de Belgische “bescherming 

van de certificaathouders”. In dit opzicht maakt het voor de Belgische persoon 

die een keuze moet maken voor de Belgische dan wel de Nederlandse private 

stichting niet zoveel uit voor welke vorm hij kiest zolang de effecten die hij wil 

certificeren betrekking hebben op een Belgische vennootchap97. Kort samenge-

vat wil dit zeggen dat men indien men een private stichting wenst te gebruiken 

als administratiekantoor, men niet per se dient de voorkeur te geven aan één van 

beide vormen indien men “Belgische” effecten certificeert. Beide vormen genie-

ten immers dezelfde bescherming voor de certificaathouders. 

 

Tot slot verschillen beide vormen van de private stichting op het vlak van de or-

ganisatie van het bestuur. Men kan het bestuur van een Nederlandse stichting 

(administratiekantoor) veel soepeler organiseren dan haar Belgische tegenhan-

ger. Bij een Belgische private stichting is het immers wettelijk verplicht om een 

bestuur van minimum drie bestuurders in het leven te roepen98. Bij een Neder-

landse private stichting kan men zelf bepalen hoe men het bestuur zal organise-

ren. Men kan het bestuur dus meer aanpassen aan de specifieke noden van het 

certificeringsvehikel in kwestie. Naar mijn mening heeft de Nederlandse stichting 

op dit punt een streepje voor op de Belgische.  

  

Het doorslaggevende element in de keuze tussen beide vormen van de private 

stichting zal mijns inziens echter liggen in de fiscale behandeling van de stichtin-

gen in het kader van een certificeringsoperatie en niet zozeer in de functie die zij 

zullen vervullen. Men kan dus niet zeggen: de Belgische of de Nederlandse is 

functioneel beter geschikt als certificeringsvehikel, maar wel de Belgische of de 

Nederlandse stichting zal beter geschikt zijn omwille van de fiscale behandeling 

die hetzij in België, hetzij in Nederland gunstiger is.  

 

40.Op basis van het voorgaande kan ik besluiten dat zowel de Belgische als de Ne-

derlandse private stichting een goed vehikel blijken te zijn voor certificerings-

                                                           
95 Art.242, §1 W.Venn. en art.503, §1 W.Venn. 
96 J. PRELLER, D. VAN GERVEN, “Het administratiekantoor naar Belgisch en naar Nederlands 

recht”, TEP 2006, 314, 362. 
97 J. PRELLER, D. VAN GERVEN, “Het administratiekantoor naar Belgisch en naar Nederlands 

recht”, TEP 2006, 314, 362. 
98 Art.34, §1 VZW-wet. 
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doeleinden. Het enige punt waarop de Nederlandse vorm het haalt van de Belgi-

sche is de organisatie van het bestuur. Deze is veel vrijer en meer aan te passen 

aan de specifieke noden van de betrokkenen. Verder zal het fiscale regime een 

aanzienlijke invloed hebben op de keuze voor één van beide vormen. 

 

Hoofdstuk 2: Vennootschapsrechtelijk aspecten 
 

Deel 1: De statuten van de burgerlijke maatschap 
 

1. Algemeen 

 

41.De wettelijke bepalingen die de maatschap regelen zijn eerder beperkt in aantal 

en bovendien is het merendeel van die artikelen van suppletief recht99 zodat er 

geen sprake is van een vast wettelijk kader waarop men kan terugvallen. De (po-

sitieve) keerzijde hiervan is dat men een grote vrijheid geniet bij het opstellen van 

de statuten en bijgevolg ook bij het vormgeven van het bestuur en de werking 

van de maatschap. Dankzij deze hoge mate van wilsautonomie100 zijn de maten 

in staat een vennootschap op te richten die op het lijf is geschreven van hun ei-

gen familiale context. 

 

42.Zoals algemeen geweten gaat een grote mate van vrijheid gepaard met een grote 

verantwoordelijkheid. Concreet betekent dit dat het risico bestaat dat men ele-

menten vergeet op te nemen in de statuten net doordat men zoveel mogelijkhe-

den heeft. Het behoeft bijgevolg weinig betoog dat de statuten op een grondige 

en doordachte wijze dienen opgesteld te worden.  

 

2. Aandachtspunten bij het opstellen van de statuten  

 

43.Een belangrijke vraag is dan ook : welke zaken zijn onontbeerlijk in de statuten 

van een burgerlijke maatschap? Aangezien de maatschap gebruikt als tool voor 

successieplanning aangepast moet zijn aan het ingebrachte (familiale) vermogen 

is het onmogelijk om alles  tot in detail op te lijsten voor elke maatschap. Het is 

echter wel mogelijk om een aantal algemene richtsnoeren te formuleren. 

 

                                                           
99 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003, 265. 
100 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 274. 
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44.Ik acht het in eerste instantie van belang om een clausule in verband met de duur 

van de maatschap op te nemen. Men moet zich de vraag stellen binnen welke 

tijdsspanne men het maatschappelijk doel kan realiseren. Is dit  doel te verwe-

zenlijken binnen een bepaalde of binnen een onbepaalde duur101?   

 

Indien men kiest voor een maatschap van onbepaalde duur dan moet men reke-

ning houden met het feit dat elke vennoot éénzijdig de maatschap kan opzeg-

gen. Deze opzegging kan zonder wettige redenen en tussenkomst van de rechter 

is niet vereist. Enige voorwaarde is dat de opzegging te goeder trouw gebeurt en 

niet ontijdig is102. Omwille van het verbod om zich voor eeuwig te verbinden, mag 

men deze opzegmogelijkheid niet uitsluiten in de statuten103. Dit verklaart meteen 

dat een vennootschap met een onbepaalde duur niet aangewezen is voor een 

burgerlijke maatschap die werd opgezet om een zekere controle over en inkom-

sten uit een overgedragen patrimonium te behouden. 

 

45.Interessanter is het om in dat verband te opteren voor een bepaalde duur. Een 

maatschap met bepaalde duur wordt immers in principe slechts beëindigd door 

het verstrijken van de termijn waarvoor ze werd aangegaan104. Voortijdige beëin-

diging is slechts mogelijk indien daartoe wettige redenen bestaan waarvan de 

ernst aan de beoordeling van de rechtbank wordt overgelaten105. Met een una-

nieme beslissing van alle maten blijft het wel mogelijk om ook een maatschap 

met bepaalde duur voortijdig op te zeggen of de duur ervan te verlengen. Deze 

mogelijkheid hoeft zelfs niet uitdrukkelijk in de statuten te zijn voorzien. Gebruikt 

als een middel voor inkomsten- en controlebehoud, zal men in de praktijk de 

duur van de maatschap meestal laten samenvallen met het leven van de pater en 

mater familias die hun vermogen (deels) hebben overgedragen en ondergebracht 

in een maatschap. 

 

46.Omdat een burgerlijke maatschap een intuitu personae karakter106 heeft, zal zij in 

principe ook eindigen bij de dood van één van de maten107. Hiervan kan men wel 

afwijken door het voorzien van continuïteitsclausules die zowel de vorm van een 

voortzettingsbeding als een verblijvingsbeding kunnen aannemen108.  

 

                                                           
101 D. DE MAREZ, B. KEIRSBILCK, De maatschap als instrument van successieplanning in 

Themis. School voor postacademische juridische vorming, Brugge, die Keure, 2012, 18, 

32. 
102 Art.43 W.Venn. 
103 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 280. 
104 Art.39, 1° W.Venn. 
105 Art.45 W.Venn. 
106 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 274. 
107 Art.39, 3° W.Venn. 
108 Art.42 W.Venn. 
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47.Een voortzettingsbeding is een beding dat ervoor zorgt dat de overleden vennoot 

(in casu de overleden maat) vervangen wordt door zijn erfgenamen. De maat-

schap zal in dit geval geen einde nemen, maar verder blijven bestaan met één of 

meer personen die de plaats van de overledene innemen. Een verblijvingsbeding 

daarentegen, houdt in dat de maatschap blijft voortbestaan, maar ditmaal tussen 

de overblijvende maten. De erfgenamen van de overledene zullen geen deel uit-

maken van de maatschap in kwestie109 en zullen enkel aanspraak kunnen maken 

op het zogenaamd “scheidingsaandeel”. 

 

48.Bovendien is het van belang om het doel van de maatschap expliciet te omschrij-

ven in de statuten. Meer bepaald moet men aangeven of de maatschap een bur-

gerlijk of commercieel doel zal hebben. Verschillende rechtsgevolgen zoals het 

faillissementsregime, de al dan niet hoofdelijke gehoudenheid van de deelgeno-

ten voor de schulden van de maatschap, bewijsregels vloeien hieruit voort. An-

ders gezegd: afhankelijk van het commercieel of burgerlijk doel, zullen respectie-

velijk de regels van het handelsrecht of het burgerlijk recht van toepassing zijn. In 

het kader van successieplanning is het doel burgerlijk en omvat het meestal het 

beheer als een goede huisvader van het ingebrachte familiale vermogen gericht 

op de instandhouding en de vermeerdering ervan110. Omdat de bevoegdheden 

van de zaakvoerder beperkt worden door het doel en het belang van de maat-

schap, is het uitermate belangrijk dit doel nauwkeurig te omschrijven. Bepaalde 

handelingen kunnen worden uitgesloten (daden van koophandel, speculatieve 

handelingen) andere dan weer uitdrukkelijk voorzien. Zo raadt sommige rechts-

leer aan om de mogelijkheid tot het afsluiten van tak21 en tak23 verzekeringen 

expliciet op te nemen in het doel111.  

 

49.Het is in veel gevallen aangewezen om een statutaire zaakvoerder aan te duiden. 

Meestal zal dit de pater/mater familias zijn. Deze clausule is belangrijk in het ka-

der van de hierboven vernoemde controlefunctie van de maatschap. Eén van de 

belangrijkste voordelen die in dit kader aangestipt dient te worden is het feit dat 

de statutaire zaakvoerder in principe onafzetbaar benoemd is. Hij blijft in principe 

zaakvoerder gedurende de gehele bestaansduur van de maatschap. Hij kan enkel 

afgezet worden wegens wettige redenen of op basis van een unanieme beslis-

sing.112   

                                                           
109 D. DE MAREZ, B. KEIRSBILCK, De maatschap als instrument van successieplanning in 

Themis. School voor postacademische juridische vorming, Brugge, die Keure, 2012, 19, 

33. 
110 X., “De maatschap: de meest voorkomende clausules in dit vennootschapscontract”, De 

venn. 2002, 12. (Geen auteur opgegeven) 
111 G. DEKNUDT, M. DELBOO, “Burgerlijke maatschap en levensverzekering gecombineerd”, 

AFT 2008, 7, 10. 
112 M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 

65 antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 128. 



30 
 

 

50.Men kan desgewenst bepalingen opnemen in verband met overdraagbaarheid van 

delen. Maar gezien de burgerlijke maatschap gekenmerkt wordt door haar intuitu 

personae karakter, is dit niet echt noodzakelijk. Het intuitu personae karakter 

houdt immers in dat de maatschap werd aangegaan omwille van de identiteit van 

de verschillende maten. Als één van hen zijn aandelen zonder meer zou kunnen 

overdragen aan een derde, dan zou dit tot gevolg hebben dat er afbreuk wordt 

gedaan aan het intuitu personae karakter van de maatschap.113 

 

51. Het lijkt ten slotte ook aangewezen om in de statuten een aantal bepalingen op 

te nemen in verband met de jaarlijkse algemene vergadering. Tijdens deze alge-

mene vergadering zal de zaakvoerder in de regel verantwoording afleggen ten 

opzichte van de maten met betrekking tot het door hem gevoerde beleid. Deze 

verantwoording, ook wel afrekening genoemd, moet niet verplicht in een schrif-

telijk verslag opgenomen worden. Omwille van bewijsredenen is dit wel aan te 

raden114. 

  

Deel 2: De organisatie van het bestuur van de burgerlijke maatschap 
 

1. Mogelijkheid tot benoeming van een statutair e zaakvoerder 

 

52.Zoals eerder vermeld, kan het voor de schenker van het familiaal vermogen van 

het grootste belang zijn om nog een zekere mate van controle te behouden over 

de geschonken goederen. Aan deze bekommernis kan men tegemoetkomen door 

deze persoon in de statuten te benoemen als zaakvoerder (de zogenaamde sta-

tutaire zaakvoerder). Dit heeft als voordeel dat hij/zij onafzetbaar is en de facto 

tot zijn/haar overlijden de controle blijft behouden over het geschonken familiaal 

vermogen.115 Omdat een maatschap geen rechtspersoonlijkheid heeft, treedt de 

(statutaire) zaakvoerder niet op als orgaan. Hij handelt als lasthebber in naam en 

voor rekening van de maten. De gemeenrechtelijke regels van de lastgeving- 

vervat in de artikelen 1984 tot 2010 BW- zijn van toepassing. In tegenstelling tot 

wat geldt voor vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid, zijn kwan-

titatieve en kwalitatieve beperkingen aan zijn mandaat tegenstelbaar aan der-

den116. 

                                                           
113 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 271-272. 
114 X., “De maatschap: de meest voorkomende clausules in dit vennootschapscontract”, De 

venn. 2002, 13. (Geen auteur opgegeven) 
115 Zie ook supra randnummer 45. 
116 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 277. 
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Deel 3: Delen (aandelen in de burgerlijke maatschap) 
 

1. Algemeen 

 

53.Nergens in de wet wordt er een minimumkapitaal vereist voor een burgerlijke 

maatschap. Dit impliceert dat er ook geen aandelen zijn die een kapitaalverte-

genwoordigende waarde hebben117. Daarom spreekt men doorgaans niet over 

“aandelen in een burgerlijke maatschap” maar wel over “de-

len/deelgerechtigdheden in een burgerlijke maatschap”.  Aangezien zij geen ka-

pitaalvertegenwoordigende functie hebben, moeten zij louter als een abstract 

breukdeel van het maatschapsvermogen gezien worden118. 

 

54.Indien men in de statuten geen specifieke bepalingen opneemt, dan wordt elkeen 

vermoed een gelijk deel in de onverdeelde gemeenschap te bezitten (art.577-

2§2BW)119. De onverdeelde delen in de burgerlijke maatschap worden met ande-

re woorden vermoed gelijk te zijn bij gebrek aan andersluidende bepaling in de 

statuten. 

 

Als er daarentegen wél een afwijkende bepaling werd opgenomen in de statuten, 

dan is deze bepaling van belang om -zoals dit het geval is bij elke andere ven-

nootschap- de deelname in winst en verlies van de respectievelijke maten te be-

palen. Bij het opstellen van deze bepaling dient men wel het verbod van de zo-

genaamde Leonijnse bedingen in het achterhoofd te houden120. 

 

2. Croupierverhouding 

 

55. Wat betreft de delen van de maatschap dient men ook rekening te houden met 

het bestaan van de mogelijkheid dat één van de deelgenoten een derde bij de 

verhouding betrekt als zijnde mede-deelgenoot van zijn respectievelijk deel in de 

maatschap, dit zonder medeweten van de andere maten. Dit noemt men in de li-

                                                           
117 D. ANECA, J. DEMAN, W. BLONDE, De burgerlijke vennootschap: een thuishaven voor uw 

vermogen, Mechelen, Kluwer, 2003, 15. 
118 D. ANECA, J. DEMAN, W. BLONDE, De burgerlijke vennootschap: een thuishaven voor uw 

vermogen, Mechelen, Kluwer, 2003, 15. 
119 J. VANOVERBEKE, “De familiale burgerlijke vennootschap-Een instrument voor successie-

planning”, TFR 2000, 609; M. DELBOO, S. NELIS, “Burgerlijke maatschap en administra-

tiekantoor: controlevehikels bij uitstek in een klassieke successieplanning” in X., Fiscaal 
praktijkboek 2008-2009. Indirecte belastingen, Mechelen, Kluwer, 2008, 141. 

120 Voor een meer uitgebreide bespreking zie randnummer 7 pagina 10. 
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teratuur: de croupierverhouding121. De wettelijke basis voor deze rechtsfiguur 

vindt men in art.38 W.Venn. 

 

56.Aangezien het doel van een familiale burgerlijke maatschap in het merendeel van 

de gevallen bestaat uit het in stand houden van desbetreffend familiaal vermogen 

zou een croupierverhouding als onwenselijk kunnen ervaren worden. Hieraan kan 

verholpen worden door de mogelijkheid om een derde persoon deelgenoot te 

maken van het deel van een maat, statutair uit te sluiten. Dit is mogelijk aange-

zien art.38 W. Venn. van suppletief recht122 is. 

 

 

3. Wat gebeurt er met de aandelen van de maatschap bij 

overlijden van één van de maten?  

 

57.Omwille van het intuitu personae-karakter van de maatschap zijn de delen ervan 

in principe niet vrij overdraagbaar123, tenzij men een andersluidende bepaling op-

neemt in de statuten. Bovendien moet men er ook rekening mee houden dat 

normalerwijze de maatschap tenietgaat bij het overlijden van één van de maten ( 

art.39,3 W.Venn.), behoudens in geval van de opname van een continuïteitsbe-

ding ( zijnde een voortzettings- of een verblijvingsbeding) in de statuten van de 

maatschap.  

 

Als de maatschap blijft voortbestaan dan stelt zich de vraag aan wie en in welke 

verhouding het deel van de overleden maat dan toekomt? Voor het beantwoorden 

van deze vraag moeten we een onderscheid maken naargelang de statuten voor-

zien in een voortzettings- dan wel een verblijvingsbeding.124 In geval van een 

verblijvingsbeding wast het deel van de overleden maat aan  bij de delen van de 

overlevende maten. Bij een voortzettingsbeding wordt de maatschap voortgezet 

tussen één of meer nieuwe maten (zijnde de erfgenamen van de overleden maat) 

en de bestaande maten.  

 

Teneinde latere discussies te vermijden komt het er bij een verblijvingsbeding op 

aan om in de statuten duidelijk aan te geven hoe, in welke verhouding het deel 

                                                           
121 D. DE MAREZ, B. KEIRSBILCK, De maatschap als instrument van successieplanning in 

Themis. School voor postacademische juridische vorming, Brugge, die Keure, 2012, 10, 

17. 
122 D. DE MAREZ, B. KEIRSBILCK, De maatschap als instrument van successieplanning in 

Themis. School voor postacademische juridische vorming, Brugge, die Keure, 2012, 10, 

17. 
123 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003, 274. 
124 Voor de definitie van deze bedingen verwijs ik naar Hoofdstuk 2, Deel 5 punt 2, a, i . 
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van de overleden maat zal overgaan op de andere maten125. Bij een voortzet-

tingsbeding126 daarentegen nemen de erfgenamen van de overleden maat zijn 

plaats in in de maatschap ( voor zover uiteraard zij de nalatenschap van de erfla-

ter aanvaard hebben). Wat betreft de grootte van het deel dat elk van de nieuwe 

maten-erfgenamen krijgt, moet men kijken naar de regels van het erfrecht127. Het 

is logisch dat men niet meer kan verkrijgen dan waar men erfrechtelijk gezien 

recht op heeft. 

 

Deel 4: Het maatschapsvermogen 

 

1. Kwalificatie als algemeenheid van goederen/ afgescheiden 

vermogen 

 

58.Een volgend aspect in verband met de maatschap dat onze aandacht verdient is 

het statuut van het maatschapsvermogen. Wegens het ontbreken van rechtsper-

soonlijkheid behoren de activa van de maatschap in onverdeeldheid aan de ma-

ten toe. Vraag is of deze onverdeelde goederen, net zoals bij een rechtspersoon, 

een afgescheiden vermogen vormen of zoals VANANROYE dit ook definieert: 

“een algemeenheid van goederen” of “een juridische algemeenheid”128. 

 

59.De elementen die volgens deze auteur een afgescheiden vermogen kenmerken 

zijn de volgende. Het vermogen bestaat uit één of meerdere goederen waarvan 

de samenstelling in de tijd kan wijzigen. Deze goederen zijn de eigendom van 

één of meerdere rechtssubjecten die naast het afgescheiden vermogen ook nog 

andere goederen kunnen hebben evenals privé-schuldeisers. Er bestaat een be-

paalde categorie van schuldeisers (de zogenaamde zaakcrediteuren) die over 

een exclusief of minstens bevoorrecht verhaalsrecht beschikken op de goederen 

                                                           
125S. LOOSVELD, “Aanwas bij maatschap en stille handelsvennootschap” in A. VERBEKE, H. 

DERYCKE en D. VAN GERVEN, Handboek Estate Planning Vermogensplanning met Effect 
bij Leven, Gent, Larcier, 2004, 124, 162. 

126 S. LOOSVELD, “Aanwas bij maatschap en stille handelsvennootschap” in A. VERBEKE, H. 

DERYCKE en D. VAN GERVEN, Handboek Estate Planning Vermogensplanning met Effect 
bij Leven, Gent, Larcier, 2004, 123, 160. 

127 S. LOOSVELD, “Aanwas bij maatschap en stille handelsvennootschap” in A. VERBEKE, H. 

DERYCKE en D. VAN GERVEN, Handboek Estate Planning Vermogensplanning met Effect 
bij Leven, Gent, Larcier, 2004, 123, 160. 

128 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-
scheiding en vermogensovergang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 

2011, 22, 36. 
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van het afgescheiden vermogen. Hun aanspraken primeren op deze van de voor-

noemde rechtssubjecten en hun privé-schuldeisers129. 

 

Bij een rechtspersoon ontstaat er een afgescheiden vermogen omdat de goe-

deren die er deel van uitmaken de eigendom zijn van een apart rechtssubject. 

Aangezien deze goederen het patrimonium van de aandeelhouders of leden van 

de rechtspersoon hebben verlaten, is het evident dat hun privé-schuldeisers ze 

niet langer kunnen uitwinnen. Dit is anders bij een algemeenheid van goederen 

waar de onverdeelde dragers van deze algemeenheid toch nog over zakelijke 

rechten beschikken op de erin aanwezige goederen. Ondanks dit gegeven be-

schikken hun privé-schuldeisers evenmin over uitwinningsmogelijkheden op deze 

goederen. De vermogensafscheiding ontstaat hier doordat de “zaakcrediteuren” 

een preferent verhaalsrecht hebben op de goederen van de algemeenheid130. 

 

60.Een andere vraag die zich stelt is in welke mate art.1561 Ger.W. van toepassing 

is op de maatschap. Op grond van dit artikel kan het beslag op een onverdeeld 

aandeel niet worden ten uitvoer gebracht vóór de verdeling of de veiling die de 

beslagleggende schuldeiser kan eisen of waarin hij kan tussenkomen. Eventuele 

overeenkomsten van onverdeeldheid gesloten voorafgaandelijk aan de vordering 

tot verdeling moeten daarbij wel worden gerespecteerd.  

 

Het antwoord op al deze vragen is cruciaal om te weten over welke uitwinnings-

mogelijkheden de privé-schuldeisers van de maten en de maatschapsschuldei-

sers beschikken tijdens het leven van de maatschap. 

 

2. Standpunten in de rechtsleer  

 

61.Over een aantal punten lijkt er alvast geen of weinig betwisting te bestaan. In de 

veronderstelling dat elk der maten rechtsgeldig vertegenwoordigd werd en de 

(statutaire) zaakvoerder dus binnen de grenzen van zijn bevoegdheden handelde, 

zal elke deelgenoot onbeperkt aansprakelijk zijn ten aanzien van de maatschaps-

schuldeisers. Deze zullen zowel beslag kunnen leggen op de onverdeelde goe-

deren binnen de maatschap, als op het privé-vermogen van elk der maten131. 

                                                           
129 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-

scheiding en vermogensovergang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 

2011, 23, 37. 
130 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-

scheiding en vermogensovergang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 

2011, 24, 38. 
131 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 273; T. TILQUIN, V. SIMONART, Traité 

des sociétés Tome 2, Diegem, Kluwer Editions juridiques Belgique, 1997, 207, 1484; J. 

VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-
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62.Op basis van art.7 en 8 Hypotheekwet kunnen de privé-schuldeisers van een 

maat uiteraard te allen tijde beslag leggen op alle goederen van hun debiteur die 

geen deel uitmaken van het maatschapsvermogen. Volgens sommige rechtsleer 

zouden deze schuldeisers zelfs beslag kunnen leggen op goederen waarop hun 

debiteur, door een inbreng in genot, enkel een verbintenisrechtelijk gebruiksrecht 

aan de maatschap heeft verstrekt132. Andere rechtsgeleerden delen deze stelling 

evenwel niet. Volgens hen dienen de privé-schuldeisers van een maat ook voor 

deze goederen hun bestemming voor de realisatie van het gemeenschappelijk 

doel van alle maten te respecteren. Uitwinning tijdens het bestaan van de maat-

schap is hierdoor uitgesloten133.  

 

63.Algemeen aanvaard wordt ook dat privé-schuldeisers van een maat in principe 

beslag kunnen leggen op het “aandeel” van hun debiteur in de maatschap even-

als op de “economische” rechten die voortvloeien uit dit aandeel134. 

 

Ook al is een aandeel in een maatschap- en dit in tegenstelling tot een aandeel 

in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid- vanuit een strikt zakenrechtelijk 

perspectief geen lichamelijk roerend goed, toch zijn er bepaalde auteurs die 

geen opmerkelijke verschillen zien tussen een beslag op een aandeel in een ven-

nootschap met rechtspersoonlijkheid en het beslag op een aandeel in een ven-

nootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Wanneer de vennootschap een aande-

lenregister heeft zou dit in beide gevallen via de procedure van het derdenbeslag 

kunnen. Maar hoe dan ook zal de beslaglegger bij de uitwinning van een aandeel 

rekening moeten houden met overdrachtsbeperkingen die voorzien zijn in de wet 

of de statuten.135 Deze beperkingen, die omwille van haar intuitu personae ka-

rakter per definitie aanwezig zullen zijn in een burgerlijke maatschap, maken dat 

het beslag op een aandeel in een  maatschap meestal een slag in het water zal 

zijn. 

 

                                                                                                                                                                                     
scheiding en vermogensovergang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 

2011, 248, 356 en 316, 441; M.E. STORME, “Paritas creditorum, voorrang en roerende 

zekerheden”, TPR 2006, 48, 971. 
132 K. GEENS, “De fundamenten van het vennootschapsrecht doorééngeschud vóór de 

eeuwwende” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe vennootschapswettten van 7 en 
13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, 29, 23. 

133 T. TILQUIN, V. SIMONART, Traité des sociétés Tome 2, Diegem, Kluwer Editions juridiques 

Belgique, 1997, 202, 1476. 
134 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 274; J. VANANROYE, Onverdeelde 

boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensafscheiding en vermogensover-
gang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 2011, 252, 362. 

135 K. GEENS, “De fundamenten van het vennootschapsrecht doorééngeschud vóór de 

eeuwwende” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe vennootschapswettten van 7 en 
13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, 35-36, 33. 
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Een gelijkaardige visie vinden we terug in het proefschrift van Joeri Vananroye. 

De mogelijkheid tot uitwinning van een aandeel in een maatschap staat of valt 

volgens hem met de overdraagbaarheid van het aandeel. Hij voegt er bovendien 

aan toe dat art.1561 Ger.W. -dat het aandeel in een erfboedel onuitwinbaar 

maakt ook al is het vrij overdraagbaar- niet van toepassing is op de maat-

schap.136 

 

64.Met de “economische” rechten van een maat in de maatschap bedoelt men alle 

sommen of roerende goederen die een maat bij wijze van uitkering van de maat-

schap ontvangt. Concrete voorbeelden hiervan zijn de uitkeerbare winsten of het 

liquidatiesaldo dat conform de statuten aan de maten toekomt. Op deze rechten 

kan er door privé-schuldeisers steeds beslag worden gelegd via een derdenbe-

slag in handen van de gezamenlijke maten137. 

 

Een dergelijk beslag omvat zelfs toekomstige uitkeringen waarover op datum van 

het beslag nog geen uitkeringsbeslissing werd genomen. Het Hof van Cassatie 

heeft immers beslist dat er beslag kan gelegd worden op  toekomstige tegoeden 

die hun oorsprong vinden in een op datum van het beslag reeds bestaande 

rechtsverhouding138. 

 

65.Moeilijker is de vraag of privé-schuldeisers van een maat, tijdens het leven van 

de maatschap, de onverdeelde zakelijke rechten die hun debiteur bezit op de 

goederen van de maatschap, kunnen uitwinnen. 

 

Volgens een eerste strekking in de rechtsleer is dit perfect mogelijk. Zij steunen 

zich hiervoor op art. 7 en 8 van de Hypotheekwet. Aanhangers van deze strek-

king stellen dat enkel het bestaan van de maatschapsovereenkomst tegenwerk-

pelijk is aan derden maar niet de interne gevolgen ervan. Privé-schuldeisers van 

een maat hoeven daardoor geen rekening te houden met het doelgebonden ka-

rakter van de maatschap. Zij kunnen de verdeling uitlokken waardoor zij hun be-

slag kunnen ten uitvoer leggen op de sommen en goederen die uiteindelijk aan 

hun debiteur werden toebedeeld139. 

 

Een andere strekking meent dat deze mogelijkheid niet bestaat voor privé-

schuldeisers van de maten. Zij baseren zich hiervoor, verrassend genoeg, even-

                                                           
136 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-

scheiding en vermogensovergang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 

2011, 252, 361. 
137 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 274; J. VANANROYE, Onverdeelde 

boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensafscheiding en vermogensover-
gang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 2011, 252, 362. 

138 Cass. 12 mei 1989, RW 1989, 1347. 
139 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 274. 
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eens op het beginsel van de betrekkelijkheid van de contracten. Art.1165 BW be-

paalt als regel dat overeenkomsten enkel gevolgen teweegbrengen voor de con-

tracterende partijen en geen nadeel kunnen toebrengen aan derden. Enkel voor 

zover de overeenkomst een beding ten gunste van een derde bevat, kan een 

derde er voordeel uit halen. Volgens vaststaande Cassatierechtspraak dient deze 

notie echter zo geïnterpreteerd te worden dat contractspartijen het bestaan van 

hun overeenkomst kunnen tegenwerpen aan derden zonder hen evenwel de ver-

bintenissen die eruit voortvloeien te kunnen opdringen. Derden kunnen de toe-

stand die door een contract in het leven wordt geroepen in hun voordeel inroe-

pen.140 Voor de toepassing van bovenstaande principes op een vennootschaps-

contract verwijzen deze auteurs naar een Cassatie-arrest van 28 februari 

1985141dat stelde “l’existence (d’une) convention d’association momentanée … 

étant opposable aux tiers, ceux-ci sont tenus en principe d’en reconnaître les 

effets entre parties contractantes.”142.  

 

66.In de recentere rechtsleer wint de stelling veld dat de onmogelijkheid voor een 

privé-schuldeiser om tijdens het leven van de maatschap over te gaan tot beslag 

en uitwinning van de onverdeelde rechten van hun debiteur eerder wordt ver-

klaard door het feit dat het  maatschapsvermogen een afgescheiden vermogen 

vormt.  

 

De rechtsleer verwijst hiervoor naar de “beschikkingsgebondenheid” van het 

maatschapsvermogen. De gemeenschappelijke vermogensbestanddelen zijn in 

een vennootschap ingebracht (uitsluitend) met het oog op de realisatie van het 

gemeenschappelijk doel. Hierin onderscheidt een vennootschap- en dus ook een 

maatschap- zich van een vrijwillige onverdeeldheid die zich niet hecht aan een 

doel maar aan een goed143. 

 

Deze beschikkingsgebondenheid  heeft tot gevolg dat een maat niet kan be-

schikken over zijn onverdeeld aandeel in elk van de goederen die behoren tot het  

maatschapsvermogen. Hij kan evenmin de  verdeling van dit volledige vermogen 

vorderen, noch van een welbepaald goed dat er deel van uitmaakt. Ook zijn pri-

                                                           
140 Cass. 29 mei 1974, Arr.Cass. 1974, 1072-1073; Cass. 18 mei 1989, Arr.Cass. 1989, 990 

e.v. 
141 Cass. 28 februari 1985, Pas. 1985, 795. 
142 T. TILQUIN, V. SIMONART, Traité des sociétés Tome 2, Diegem, Kluwer Editions juridiques 

Belgique, 1997,201-202, 1476. 
143 K. GEENS, “De fundamenten van het vennootschapsrecht doorééngeschud vóór de 

eeuwwende” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe vennootschapswettten van 7 en 
13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, 28, 19. 
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vé-schuldeisers kunnen via een zijdelingse vordering niet vorderen wat hun de-

biteur zelf niet kan144.  

 

De stelling dat het maatschapsvermogen een afgescheiden vermogen vormt en 

daardoor uit de greep blijft van de privé-schuldeisers van een maat wordt in de 

recente rechtsleer vooral door VANANROYE op overtuigende wijze verdedigd145. 

 

Binnen de waaier aan bestaande onverdeeldheden, maakt hij een eerste grote 

indeling tussen een onverdeelde boedel (“boedelgemeenschap”) en een onver-

deelde zaak (“zaakgemeenschap”). Kenmerkend voor een boedel is dat deze 

opgebouwd is uit meerdere goederen die allen samen het voorwerp uitmaken van 

de onverdeeldheid, terwijl de zaakgemeenschap maar één onverdeeld goed 

kent.146 Een klassiek voorbeeld van een boedelgemeenschap is de onverdeelde 

nalatenschap. Op basis van art.55 W.Venn. dat voor de vereffening van een 

maatschap verwijst naar de regels die gelden voor de verdeling van nalaten-

schappen kan men alvast stellen dat het maatschapsvermogen een onverdeelde 

boedel is. Daar waar de nalatenschap een vereffeningsboedel is wordt de maat-

schap door voornoemde auteur omschreven als een “actieve boedelgemeen-

schap”. Beide soorten boedels hebben verschillende kenmerken, finaliteiten. 

 

Bij een nalatenschap biedt enkel de verdeling een effectieve economische meer-

waarde aan de erfgenamen en hun persoonlijke schuldeisers. Vóór deze verde-

ling heeft een erfgenaam geen gebruiksrecht op de goederen in de nalatenschap 

en kan hij niet genieten van de inkomsten ervan.147 Het aandeel van een erfge-

naam in de volledige nalatenschap is niet vatbaar voor beslag omwille van de la-

ge realisatiewaarde die een aandeel in de liquidatieboedel heeft. De verkrijger 

van een dergelijk aandeel weet immers niet wat het uiteindelijke resultaat van een 

latere verdeling zal zijn en welke goederen in zijn kavel zullen vallen148.  

 

                                                           
144 K. GEENS, “De fundamenten van het vennootschapsrecht doorééngeschud vóór de 

eeuwwende” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe vennootschapswettten van 7 en 
13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, 30, 20. 

145 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-

scheiding en vermogensovergang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 

2011, 365 p. 

146 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-
scheiding en vermogensovergang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 

2011, 27, 46. 
147 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-

scheiding en vermogensovergang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 

2011, 236, 344. 
148 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-

scheiding en vermogensovergang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 

2011, 200, 310. 
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Een nalatenschap heeft niet de bedoeling om nieuwe gemeenschappelijke schul-

den aan te gaan. Bij zogenaamde actieve onverdeelde boedels- zoals de maat-

schap- ligt dit anders. Hier zal de instandhouding van de onverdeeldheid en de 

realisatie van haar doelstelling149 wel degelijk een economische meerwaarde cre-

eren voor de deelgenoten en hun schuldeisers. De doelstelling van de actieve 

onverdeelde boedel zal ook met zich meebrengen dat er actief boedelschulden 

worden aangegaan150. 

 

Aan de wezenlijke verschillen tussen beide soorten boedelgemeenschappen 

knoopt VANANROYE dan de volgende belangrijke gevolgen vast. Artikel 815 BW 

is van toepassing op een onverdeelde nalatenschap maar niet op de maatschap 

vóór ontbinding. In tegenstelling tot wat geldt voor de nalatenschap, biedt 

art.1561 Ger.W. in een actieve onverdeelde boedel -zoals de maatschap- niet 

het recht om verdeling te vorderen van de onverdeelde goederen in de maat-

schap151. 

 

3. Conclusie: is een algemeenheid van goederen geschikt om 

te voldoen aan de hedendaagse behoeften in het kader van 

controle- en inkomstenbehoud? 

 

67. Op basis van de vaststellingen die ik heb opgesomd onder de vorige hoofding 

moet bovenstaande vraag positief beantwoord worden. Door de zogenaamde 

beschikkingsgebondenheid van het maatschapsvermogen, kan een privé-

schuldeiser van een maat niet overgaan tot de uitwinning van de maatschaps-

goederen gedurende het bestaan van de maatschap. Dit heeft tot gevolg dat een 

zekere continuïteit van het maatschapsvermogen gewaarborgd wordt. De privé-

schuldeisers van de maten zullen immers niet de mogelijkheid hebben om de 

verdeling van het maatschapsvermogen uit te lokken teneinde hun schuldvorde-

ringen te voldoen. Dit maakt het voor de successieplanners mogelijk om de con-

trole en inkomensstroom op een efficiënte manier te plannen voor de toekomst. 

 

                                                           
149 Bij een maatschap gaat het om haar vennootschapsdoel. 
150 150J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-

scheiding en vermogensovergang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 

2011, 236, 344. 
151 151J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensaf-

scheiding en vermogensovergang, Leuven, Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht, 

2011, 276, 388. 
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Deel 5: Het gebruik van de maatschap in het kader van de overdracht 

van familiale ondernemingen in het Vlaamse Gewest 
 

1. Het nieuw Vlaams Decreet inzake de overdracht van familia-

le ondernemingen in het Vlaamse Gewest  

 

68.In het Vlaams Gewest bestaat er sinds 1997 een decretale regeling die toelaat om 

familiebedrijven tegen bepaalde gunsttarieven over te dragen naar de volgende 

generatie152. Deze regeling werd meermaals aangepast en vernieuwd en kan nu 

gevonden worden in het Decreet van 21 december 2011 houdende bepalingen 

tot begeleiding van de begroting 2012153. 

 

69.Kort samengevat houdt de gunstregeling het volgende in. Enerzijds wordt er voor 

de schenking van activa van familiale ondernemingen/aandelen van een familiale 

vennootschap voorzien in een vrijstelling van registratierechten154. Anderzijds 

wordt er op het vlak van de successierechten en de schenkingsrechten voorzien 

in een vermindering van de te betalen rechten. Men bekomt een tweeledig gunst-

tarief. Bij de verkrijging in rechte lijn is het toepasselijke tarief 3% en bij de ver-

krijging tussen andere personen ( dus geen verwanten in de rechte lijn) is het 

toepasselijke tarief 7%. Op het materiële toepassingsgebied van de gunstregeling 

wordt hier niet dieper ingegaan daar het ons te ver af zou laten dwalen van het 

onderwerp van deze thesis155.  

a. Mogelijkheid tot overdracht met 

vrijstelling van registratierech-

ten 

 

70.In Art.2.8.6.0.3 VCF156 vinden we de gunstregeling in verband met de schenking 

van de activa of aandelen van respectievelijk de familiale onderneming of de fa-

miliale vennootschap in het Vlaamse Gewest. Deze gunstregeling voorziet in de 

vrijstelling van de registratierechten. Voor een “gewone” schenking van onroe-

rende goederen geldt een progressief tarief afhankelijk van de verwantschaps-

                                                           
152 R. DEBLAUWE, A. BIESMANS, “Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschap-

pen”, T.Not. 2012, 1, 328. 
153 Hoofdstuk 17 Decreet 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 2012, BS 30 december 2011. 
154 Art.140bis, §1 Vlaams wetboek Registratierechten. 
155 Men moet er zich wel van bewust zijn dat het voormelde toepassingsgebied recent gewij-

zigd werd. Vanaf 1 januari 2015 gelden onder meer andere invullingen van bepaalde be-

grippen die het materieel toepassingsgebied omschrijven. Deze zaken volgen uit de in-

voering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 
156 Voorheen art.140bis,§1 Vlaams Wetboek Registratierechten. 
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band157 die bestaat tussen de schenker en de begiftigde. Voor de schenking van 

roerende goederen daarentegen is het tarief 3% voor schenkingen in de rechte 

lijn (én tussen echtgenoten) en 7% voor schenkingen tussen andere personen158. 

Opgemerkt zij dat deze vrijstelling van het evenredig registratierecht van toepas-

sing zal zijn ongeacht de persoon van de begiftigde159. 

 

b. Successierechten 

 

71.Wat betreft de successierechten bepaalde art.48 Vlaams Wetboek Successie-

rechten dat de vererving gebeurt tegen progressieve tarieven. Voornoemde 

gunstregeling brengt hierin verandering door het tarief te verminderen naar 3 en 7 

% respectievelijk voor de vererving in rechte lijn (én tussen echtgeno-

ten/samenwonenden) en tussen andere personen160. Sinds de invoering van de 

Vlaamse Codex Fiscaliteit161 werd de inhoud van art.48 W.Succ. overgenomen in 

een aantal verschillende artikelen162. Ook hier werd de progressiviteit qua tarieven 

behouden. 

 

2. Maatschap 

 

72. Zoals reeds eerder vermeld kan men de maatschap gebruiken om een familiaal 

vermogen door te schuiven naar de volgende generatie met behoud van controle. 

Het is dan ook wenselijk dat indien een familiale onderneming deel uitmaakt van 

dit vermogen deze ook via de figuur van de maatschap zou kunnen overgedragen 

worden. In dit onderdeel zal ik onderzoeken of en op welke wijze deze overdracht 

middels het gebruik van een maatschap op een (fiscaalrechtelijk) voordelige wij-

ze kan gebeuren.  

 

                                                           
157 Art.131, §1 Vlaams wetboek Registratierechten.  
158 Art.131, §2 Vlaams wetboek Registratierechten. 
159 P. SALENS, “De overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen in het 

Vlaamse Gewest anno 2012”, RW 2012, 1881, 60. 
160 P. SALENS, “De overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen in het 

Vlaamse Gewest anno 2012”, RW 2012, 1883, 62-63 en Art. 60/1,§1 Vlaams Wetboek 

Successierechten.  
161 Vlaams decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, BS 23 

december 2013. 
162 Art. 2.7.4.1.1, §1-2 VCF; Art. 1.1.0.0.2, achtste lid, 2° VCF; Art. 1.1.0.0.2, zesde lid, 4°, 

b)-c) VCF; Art. 2.7.3.5.2 VCF; Art. 2.7.4.1.1, §3 VCF 
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a. Waarom gebruik maken van de 

maatschap bij de overdracht 

van een familiebedrijf? 

 

73.Een burgerlijke maatschap wordt in het kader van de overdracht van familiale on-

dernemingen gebruikt in combinatie met een schenking (al dan niet met voorbe-

houd van vruchtgebruik). Deze techniek kiest men vaak omwille van het feit dat 

bij de schenker de bezorgdheid leeft om toch nog (een deel van de) controle te 

behouden in de geschonken onderneming. Dit controlebehoud komt tot stand 

doordat de maatschap als het ware aandeelhouder wordt in de familiale onder-

neming. Als de schenker zichzelf heeft laten benoemen tot (statutaire) zaakvoer-

der van de maatschap kan hij op deze manier indirect controle uitoefenen op de 

geschonken familiale onderneming. Als zaakvoerder van de maatschap (die te-

vens aandeelhouder is van de familiale onderneming) neemt hij deel aan de al-

gemene vergadering en kan hij zo het beleid van de onderneming in kwestie mee 

sturen.  

 

b. Gebruikte technieken 

 

74.Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? De schenker zal een deel of alle aandelen van 

de te schenken familiale onderneming inbrengen in de maatschap. Hierdoor wor-

den deze aandelen een onderdeel van de onverdeeldheid die bestaat tussen de 

maten163. Men moet er wel over waken dat men in de statuten een of ander con-

tinuïteitsbeding voorziet want als de schenker komt te overlijden is de normale 

gang van zaken dat de vennootschap ophoudt te bestaan ( art.39,3 W. Venn.). 

Overeenkomstig art. 42 W.Venn. staan er twee soorten continuïteitsbedingen ter 

beschikking om dit “probleem” op te lossen164, namelijk enerzijds voortzettings-

bedingen en anderzijds verblijvingsbedingen.  

 

i. Voortzettings- en verblijvingsbedingen 

 

75. Onder een vennootschapsrechtelijk voortzettingsbeding moeten we verstaan elk 

beding dat tot gevolg heeft dat de maatschap bij overlijden van één van de ma-

                                                           
163 S. LOOSVELD, “Aanwas bij maatschap en stille handelsvennootschap” in A. VERBEKE, H. 

DERYCKE en D. VAN GERVEN, Handboek Estate Planning Vermogensplanning met Effect 
bij Leven, Gent, Larcier, 2004, 122, voetnoot 244. 

164 S. LOOSVELD, “Aanwas bij maatschap en stille handelsvennootschap” in A. VERBEKE, H. 

DERYCKE en D. VAN GERVEN, Handboek Estate Planning Vermogensplanning met Effect 
bij Leven, Gent, Larcier, 2004, 122, 159. 
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ten niet teniet zal gaan maar daarentegen zal blijven bestaan tussen de nog le-

vende maten en de erfgenamen van de overleden maat. De erfgenamen van de 

overleden maat zullen echter enkel kunnen toetreden tot de maatschap voor zo-

ver zij de nalatenschap van voornoemde maat aanvaard hebben165. Als de over-

leden maat meer dan één erfgenaam heeft, wordt zijn aandeel in de maatschap 

opgedeeld in meerdere aandelen afhankelijk van het aantal erfgenamen. 

 

Een vennootschapsrechtelijk verblijvingsbeding daarentegen is een beding waar-

bij, net zoals bij een voortzettingsbeding, de maatschap niet tenietgaat maar 

waarbij de maatschap louter met de overblijvende maten zal worden verderge-

zet166. De erfgenamen worden met andere woorden niet automatisch “lid” van de 

maatschap waarvan de erflater deel uitmaakte167. Men kan zich dan afvragen of 

dit beding niet in strijd is met het in art.1130 BW vervatte verbod op erfovereen-

komsten? Dit is volgens bepaalde rechtsleer niet het geval. Een verblijvingsbe-

ding wordt doorgaans beschouwd als een “toegelaten (wettelijke) uitzondering” 

op de verboden erfovereenkomsten168.  

 

Op basis van art.1130 BW is het verboden om een overeenkomst te sluiten met 

betrekking tot een nog niet opengevallen nalatenschap. Rechtsleer en recht-

spraak omschrijft  het verbod vaak als volgt : “Een beding over een toekomstige 

nalatenschap is elk beding  waardoor louter eventuele rechten op een niet-

opengevallen nalatenschap of een bestanddeel ervan worden toegekend, gewij-

zigd of afgestaan”169. In de rechtsleer bestaat er discussie of bepaalde vormen 

                                                           
165 S. LOOSVELD, “Aanwas bij maatschap en stille handelsvennootschap” in A. VERBEKE, H. 

DERYCKE en D. VAN GERVEN, Handboek Estate Planning Vermogensplanning met Effect 
bij Leven, Gent, Larcier, 2004, 123, 160. 

166 J. DU MONGH, “Vennootschapsclausules en erfrecht” in F. BAERT, P. VAN MALLEGHEM, 

M.-B, BERTRAND, Y. HANNEQUART, P. HENRY, E. KRINGS, P. LAMBERT, W. LAMBRECHTS, 

P. MARTENS, J. STEVENS, M. STORME, M. VAN DOOSSELAERE, J. VERSTRAETE, P. COLLE, 

H. BOULARBAH, J. LIBOUTON, L. MATRAY, L. SIMONT, H. VAN HOUTTE, J. MACHIELS, L. 

BOUTELIGIER, L. SCHUERMANS, J.A. KEURSTERMANS, R. DE WIT, E. DIRIX, H. DE LANGE, R. 

ROLAND, C. BEVERNAGE, L. NELIS, W. RAUWS, M. RIGAUX, L. CORNELIS, R. O. DALCQ, P. 

DEPUYDT, A. VAN OEVELEN, A. DE NAUW, F. DERUYCK, F. ERDMAN, M. FRANCHIMONT, M. 

ROZIE, R. VERSTRAETEN, H. BRAECKMANS, R. BUTZLER, H. GEINGER, P. DE VROEDE, M. 

FLAMEE, K. GEENS, J. KIRKPATRICK, J. LAENENS, B. MAES, I. OPDEBEEK, M. VAN DAMME, 

G. BAETEMAN, J. DU MONGH, G. VAN OOSTERWYCK, E. GEVERS, F. MARCK, A. SPRUYT, F. 

VANDEWALLE, H. CASMAN, L. NEELS, Liber amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, 

Kluwer, 1999, 731, 18. 
167 T. TILQUIN, V. SIMONART, Traité des sociétés Tome 2, Diegem, Kluwer Editions juridiques 

Belgique, 1997, 249, 1552. 
168 S. LOOSVELD, “Aanwas bij maatschap en stille handelsvennootschap” in A. VERBEKE, H. 

DERYCKE en D. VAN GERVEN, Handboek Estate Planning Vermogensplanning met Effect 
bij Leven, Gent, Larcier, 2004, 124, 162. 

169 R. DILLEMANS, J. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen (1961-1967)”, TPR 

1968, 375; Cass. 11 april 1980, Pas. 1980, 991. 
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van voornoemde continuïteitsbedingen niet in strijd zijn met hoger genoemd ver-

bod. 

 

Indien men een voortzettingsbeding heeft opgenomen in de statuten dan zal zo-

als hiervoor reeds gesteld werd, de maatschap bij overlijden van één van de ma-

ten, voortgezet worden met de erfgenamen van de overleden maat. Dit kan als 

ongewenst gevolg hebben dat het aantal vennoten met de tijd exponentieel toe-

neemt170. Men zou een oplossing kunnen zien in de opname in de statuten van 

de identiteit van de erfgenaam aan wie elk respectievelijk deel moet toekomen 

ingeval van overlijden van één van de maten. Hoewel dit een oplossing zou kun-

nen zijn voor de ongecontroleerde toename van maten in de maatschap, is het 

risico behoorlijk groot dat men dit soort beding zal kwalificeren als een verboden 

erfovereenkomst ex art.1130 BW171. Een voortzettingsbeding op zich172 maakt 

echter geen verboden erfovereenkomst uit173. Dit wordt verantwoord door de be-

woordingen van art.1868 BW. Dit artikel impliceert dat bedingen waarbij men sti-

puleert dat de vennootschap zal blijven voortbestaan met de nog overlevende 

maten/vennoten een wettelijke uitzondering vormt op de verboden erfovereen-

komsten ex art.1130 BW174. Ik meen dat een standaard voortzettingsbeding in-

derdaad niet kan beschouwd worden als een verboden erfovereenkomst. Indien 

men daarentegen een stap verder gaat en expliciet bepaalt welk deel aan welke 

persoon dient toe te komen wanneer één van de maten komt te overlijden, dan 

zal het beding in kwestie mogelijks wél onder voornoemd verbod vallen. Het is 

immers verboden om met betrekking tot welbepaalde vermogensbestanddelen 

een overeenkomst of beding op te stellen indien men daarbij in feite een toe-

komstige nalatenschap regelt. Ik acht het daarentegen wel mogelijk dat men be-

paalde kwaliteitsvereisten vooropstelt voor de potentiële nieuwe maten. Hiermee 

zal men geenszins bepaalde personen uitsluiten of selecteren. Deze regels be-

palen evenmin dat een specifiek deel aan een specifieke erfgenaam zal worden 

                                                           
170 Want bij elk overlijden van een maat zal deze, bij gebrek aan andersluidende bepaling, 

vervangen worden door zijn erfgenamen. Deze erfgenamen zullen dan door hun respec-

tievelijke erfgenamen vervangen worden wanneer zij komen te overlijden. 

 S. LOOSVELD, “Aanwas bij maatschap en stille handelsvennootschap” in A. VERBEKE, H. 

DERYCKE en D. VAN GERVEN, Handboek Estate Planning Vermogensplanning met Effect 
bij Leven, Gent, Larcier, 2004, 124, 161. 

171 J. DU MONGH, “Vennootschapsclausules en erfrecht” in F. BAERT, P. VAN MALLEGHEM, 

M.-B, BERTRAND, Y. HANNEQUART et al., Liber amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwer-

pen, Kluwer 1999, 727, 14 en 732, 21. 
172 Een standaard voortzettingsbeding waarbij de erfgenamen aan wie het deel toekomt niet 

met naam genoemd zijn. Het gaat bijgevolg om een voortzettingsbeding waarbij àlle erf-

genamen van de overleden maat zullen toetreden tot de maatschap in kwestie. 
173 T. TILQUIN, V. SIMONART, Traité des sociétés Tome 2, Diegem, Kluwer Editions juridiques 

Belgique, 1997, 256, 1559. 
174 J. DU MONGH, “Vennootschapsclausules en erfrecht” in F. BAERT, P. VAN MALLEGHEM, 

M.-B, BERTRAND, Y. HANNEQUART et al., Liber amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwer-

pen, Kluwer 1999, 732, 20. 
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toegekend. Bijgevolg zou het volgens mij mogelijk moeten zijn dat men bepaalde 

vereisten stelt qua ervaring of qua leeftijd175. Ook wat betreft het bestuur kan men 

een aantal vereisten vooropstellen. Zo zorgt men ervoor dat het bestuur niet in 

handen van onervaren vennoten terechtkomt176. In dit geval is het aangewezen 

om een (statutaire) zaakvoerder aan te duiden. Hierdoor vermijdt men dat alle 

vennoten van rechtswege bestuurder zijn177. 

 

Een verblijvingsbeding zorgt ervoor dat wanneer één van de maten overlijdt, zijn 

deel of delen zullen aanwassen bij de delen van de overlevende maten. Bij een 

verblijvingsbeding is het (in tegenstelling tot een voortzettingsbeding) wel van 

belang dat de statuten duidelijk aangeven op welke wijze het aandeel van de 

overleden maat zal “verblijven” aan de nog levende maten. De rechtsleer bedoelt 

daarmee onder meer dat men duidelijk moet aangeven aan wie welke proportie 

van het aandeel zal worden toegewezen178. Via deze werkwijze vermijdt men toe-

komstige twisten omtrent (de werkwijze bij) de verdeling. Zoals hierboven ver-

meld zal het echter niet mogelijk zijn om (indien de maten tevens de enige erfge-

namen zijn van de erflater-maat) te bepalen dat slechts enkele van de erfgena-

men de maatschap kunnen voortzetten na het overlijden van één van de maten. 

Het tegendeel zou in strijd zijn met art. 1868 BW179. 

 

76.Bovenstaande continuïteitsbedingen kunnen tevens een middel zijn om van het 

suppletiefrechtelijke intuitu personae-karakter van de maatschap af te wijken180. 

Het is immers zo dat de oprichters van de maatschap-zoals eerder vermeld – de 

maatschap opgericht hebben mede op basis van de identiteit van de andere ma-

ten. De erfgenamen van de respectievelijke maten werden hierbij vaak niet voor 

ogen gehouden. Als men toch wil dat de maatschap blijft voortbestaan na het 

overlijden van een maat, ongeacht de identiteit van de erfgenamen die zijn plaats 

zouden innemen, dan kan dit verholpen worden door het invoegen van een 

voortzettingsbeding. 
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M.-B, BERTRAND, Y. HANNEQUART et al., Liber amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwer-
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177 Art.36,°3 W.Venn. 
178 S. LOOSVELD, “Aanwas bij maatschap en stille handelsvennootschap” in A. VERBEKE, H. 

DERYCKE en D. VAN GERVEN, Handboek Estate Planning Vermogensplanning met Effect 
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ii. Gevolgen van deze bedingen 

 

77.Men moet bij het opstellen van voornoemde bedingen speciale aandacht beste-

den aan een aantal al dan niet ongewenste gevolgen die deze teweeg kunnen 

brengen. Wat betreft het voortzettingsbeding is het van belang om te specifiëren 

bij wiens overlijden dit beding in werking zal treden. Zo niet zal bij elk overlijden - 

ook dat van een naderhand toegetreden erfgenaam- het systeem van het voort-

zettingsbeding in werking treden waardoor steeds meer en meer personen, die 

onvermijdelijk steeds verder afstaan van de oorspronkelijke oprichters, bij de 

maatschap betrokken worden. Men zou ook reeds in de statuten voor elke maat 

kunnen bepalen aan wie zijn aandeel in geval van overlijden zal toekomen. Het 

probleem is dat dit een overeenkomst over een nog niet opengevallen nalaten-

schap zou kunnen uitmaken zoals geviseerd door art.1130 BW181. Men moet in dit 

geval dus enige terughoudendheid aan de dag leggen.  

 

iii. Combinatie van voortzettings- en verblij-

vingsbeding 

 

78.Als men zich op zoveel mogelijk toekomstige gebeurtenissen wil voorbereiden bij 

het overdragen van de familiale onderneming door middel van de maatschaps-

techniek zou het eventueel aan te raden kunnen zijn om zowel een voortzettings- 

als een verblijvingsbeding op te nemen in het maatschapscontract. Deze bedin-

gen zullen dan elk in een verschillende situatie uitwerking kunnen krijgen. Het 

voortzettingsbeding krijgt uitwerking indien de overleden maat afstammelingen in 

de rechte lijn nalaat. De maatschap zal in dat geval verder bestaan tussen de 

overlevende maten en de erfgenamen in rechte lijn van de overleden maat ( in-

dien zij de nalatenschap aanvaard hebben)182.  

 

79.Als ook de bekommernis leeft om de maatschap voort te zetten, ook al heeft de 

overleden maat geen erfgenamen in rechte lijn, dan kan men in de statuten naast 

een voortzettingsbeding ook een verblijvingsbeding opnemen. Dit laatste beding 

zorgt ervoor dat  de maatschap zal blijven bestaan tussen de overlevende ma-

                                                           
181 J. DU MONGH, “Vennootschapsclausules en erfrecht” in F. BAERT, P. VAN MALLEGHEM, 
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ten183. Erfrechtelijk kunnen er dan wel enkele bezwaren rijzen met betrekking tot 

de rechten van de erfgenamen op het aandeel en de waarde ervan. Men kan im-

mers niet zomaar een vermogensbestanddeel uit de nalatenschap weghalen door 

middel van een louter verblijvingsbeding. Deze erfgenamen zullen bijgevolg ver-

goed moeten worden voor de delen die omwille van het verblijvingsbeding toe-

komen aan de overlevende maten184. 

 

80.LOOSVELD ziet een oplossing voor bovenstaand probleem185 in de formulering 

van het verblijvingsbeding als een beding van aanwas. Door middel van deze 

techniek wordt het deel van de overleden maat geacht onder opschortende 

voorwaarde toe te komen aan de maten, het gaat met andere woorden om een 

verkrijging onder opschortende voorwaarde186.  

 

3. Stichting administratiekantoor  

 

81. Er bestaan nog andere technieken om een familievennootschap naar de volgen-

de generatie over te dragen. Eén ervan is het gebruik of de tussenschakeling van 

een zogenaamde stichting administratiekantoor. In dit onderdeel wens ik na te 

gaan wat de voordelen van deze techniek zijn, wat de verschillen zijn met de 

maatschapstechniek én tot slot welk van beide technieken de voorkeur verdient. 

 

82.De Stichting administratiekantoor, of ook wel de “Stak”, is een vennootschaps-

rechtelijk vehikel dat afkomstig is uit Nederland187 en langzamerhand zijn weg 

heeft gevonden naar onze rechtsorde. 

 

a. Certificering en royeerbaarheid van de certificaten  
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83.Men gebruikt de “Stak” bij de overdracht van familiale ondernemingen in het ka-

der van een certificeringsoperatie. Deze operatie verloopt als volgt. De eigenaars 

van de familiale onderneming (in principe de ouder(s) ) zullen een stichting op-

richten188. Het gaat om een private stichting en geen stichting van openbaar nut. 

Deze stichtingen verschillen op het vlak van het doel waarvoor zij worden opge-

richt. De private stichting kan worden opgericht voor elk doel met een belange-

loos oogmerk. De stichting van openbaar nut moet een doel hebben dat valt on-

der de opsomming van art.27, lid 4 VZW-wet189.  

 

Valt de overdracht van een familie- onderneming naar de volgende generatie dan 

te verzoenen met de vereiste van een belangeloos doel bij de oprichting van een 

private stichting? De parlementaire voorbereidingen vermelden hierover het vol-

gende: “Er is ook sprake van een ideëel doel wanneer de stichting onder meer 

tot doel heeft het familiaal karakter van een onderneming te handhaven door een 

beroep te doen op de techniek van de certificatie van effecten (wet van 15 juli 

1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennoot-

schappen, Belgisch Staatsblad, 5 september 1998, blz. 28677 en volgende). In 

deze context is de stichting louter een instrument voor het beheer dat als zoda-

nig niet tot doel heeft winst te maken.”. Hieruit kan men afleiden dat dit effectief 

onder het begrip belangeloos doel valt190. Ook VAN BOVEN191 stelt dat het ver-

zorgen van het behoud van een familiaal karakter van een onderneming wordt 

beschouwd als een doelstelling met een belangeloos oogmerk. 

 

Nadat de private stichting werd opgericht, volgt de tweede stap in de certifice-

ringsoperatie en brengt de oprichter (in casu meestal de pater familias of beide 

ouders-eigenaars van de familiale onderneming) de aandelen van de onderne-

ming in kwestie in in het vermogen van de private stichting. In ruil voor deze in-

breng van aandelen worden certificaten uitgereikt. Tegelijkertijd – of vóór de in-

breng- zullen de certificeringsvoorwaarden opgemaakt worden. Dit document zal 

de modaliteiten en doelstellingen bepalen in verband met het beheer van het 

vermogen van de private stichting192. Opgelet, terminologisch is het begrip in-

breng hier niet de juiste keuze aangezien men hier geen inbreng193 in de ven-

nootschapsrechtelijke zin kan hebben omwille van het ontbreken van enige we-
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derdienst of tegenprestatie vanwege de stichting. In de rechtsleer omschrijft men 

deze handeling dan ook eerder als een affectatie194. 

 

De certificaten waarvan sprake geven aan de houder ervan enkel economische 

rechten195 en geen stemrecht in de private stichting. Wanneer er opbrengsten zijn 

voor het aandeel dat gecertificeerd werd, dan heeft de certificaathouder een vor-

dering op de private stichting om deze opbrengsten uitbetaald te krijgen196. Wat 

betreft het aantal certificaten die worden uitgereikt in ruil voor de inbreng van de 

te certificeren aandelen, kan men zelf bepalen wat de verhouding197 zal zijn, bij-

voorbeeld één certificaat in ruil voor één aandeel of twee certificaten in ruil voor 

één aandeel. Daarnaast is het ook mogelijk om, net zoals dit een mogelijkheid is 

bij aandelen, verschillende soorten certificaten198 waaraan verschillende rechten 

verbonden zijn uit te geven.  

 

84.Aangezien het focuspunt van dit onderdeel de overdracht van familiale onderne-

mingen (in het kader van successieplanning bij leven) is, zal men in dit kader re-

kening moeten houden met de bezorgdheid van de overdragende ouder(s) om 

toch nog een deel van de controle te behouden ondanks de overdracht van de 

eigendom van de aandelen aan de private stichting. De meest efficiënte manier 

om aan deze bekommernis tegemoet te komen is het statutair benoemen van de 

ouder(s) tot bestuurder(s) van de private stichting, samen met één respectievelijk 

twee andere bestuurders199. Art.34 VZW-Wet vereist immers dat er minstens drie 

bestuurders worden benoemd en dat zij samen een college vormen. Er is in de 

stichting geen algemene vergadering. Daardoor heeft het college van bestuur-

ders de facto het meeste macht binnen de stichting. De bevoegdheden die nor-

malerwijze door de algemene vergadering worden uitgeoefend zullen immers 

toekomen aan het collegiale bestuursorgaan200201. 

 

85.In een derde fase zal de stichting, functionerend als certificeringsvehikel, de lid-

maatschapsrechten uitoefenen van de aandelen die door de ouder(s) werden in-
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gebracht in de stichting in kwestie. In een vierde en laatste stap van het certifi-

ceringsproces moet men de opvolging regelen. Men zal ten eerste in de statuten 

moeten bepalen wie van de kinderen of eventuele andere opvolgers de ouder(s) 

bij hun overlijden zullen opvolgen in het bestuur van de stichting202. Het is be-

langrijk dat dit in de statuten gebeurt aangezien er geen algemene vergadering is 

die een bestuurder kan benoemen. Bovendien verleent de  verankering in de sta-

tuten meer zekerheid voor de ouder(s)203. Als er meer dan één kind is zal men op 

voorhand ook een regeling moeten treffen in verband met de certificaten, om te 

vermijden dat één van de kinderen een onevenredig groot deel krijgt in vergelij-

king met de andere kinderen204. 

 

b. Waarom deze techniek gebruiken bij de overdracht 

van een familie-onderneming? 

 

86.De “Stak”205 wordt gebruikt bij de overdracht van familiale ondernemingen aan-

gezien zij een geschikt vehikel vormt om een afsplitsing te creëren tussen ener-

zijds de macht die bij het bestuur ligt en anderzijds de vermogensrechtelijke as-

pecten (de economische rechten)206. Bovendien, stellen NIJS en VERBEKE207, 

kan het een manier zijn om naast de opvolging te verzorgen ook gelijkheid tussen 

de erfgenamen te creëren indien een familiale onderneming deel uitmaakt van de 

nalatenschap en slechts één of enkele van de kinderen effectief de leiding van 

het bedrijf zullen overnemen. 

 

4.  Vergelijking tussen de maatschap en de stichting administratiekantoor in het 

kader van de overdracht van familie -ondernemingen 

 

87.Zowel de maatschap als de private stichting (ook wel stichting administratiekan-

toor) blijken nuttige instrumenten bij de overdracht van familiale ondernemingen. 

In de voorgaande paragrafen heb ik beschreven hoe beide vehikels gebruikt die-
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nen te worden om de (familiale) opvolging zo voordelig mogelijk te organiseren. 

In dit onderdeel wil ik nagaan wat de eventuele gelijkenissen en verschillen zijn 

en welk van beide het meest geschikt is om een familiale onderneming over te 

dragen naar een volgende generatie. 

 

88.Een groot verschilpunt tussen beide vehikels is het feit dat de maatschap ener-

zijds niet over rechtspersoonlijkheid208 beschikt en dat de private stichting ander-

zijds wél rechtspersoonlijkheid heeft. Dit heeft als gevolg dat de private stichting 

als dusdanig zelf in het rechtsverkeer mag optreden. De maatschap kan daaren-

tegen niet als  een afzonderlijke persoon optreden. 

 

89.Daarnaast verschillen de maatschap en de private stichting ook op het volgende 

punt. De maatschap beschikt zoals de meeste vennootschappen over een alge-

mene vergadering waarin de maten zetelen. De private stichting kent geen leden 

noch een soort van ledenvergadering en de bevoegdheden die in een andere 

vennootschap zouden toekomen aan een algemene vergadering zullen in de pri-

vate stichting worden uitgeoefend door het driekoppige college van bestuur-

ders209 ( een groter aantal bestuurders is steeds mogelijk, minder kan niet). Naar 

mijn mening heeft de stichting op dit vlak een voordeel ten opzichte van de 

maatschap. Administratief is dit veel eenvoudiger én bovendien moet men bij het 

redigeren van de statuten minder rekening houden met de eventuele blokkerende 

werking die kan uitgaan van een algemene vergadering. Men zal bij een private 

stichting bijgevolg niet moeten voorzien dat bepaalde beslissingen enkel toeko-

men aan de zaakvoerder om op die manier te vermijden dat de algemene verga-

dering in bepaalde materies belangrijke beslissingen bemoeilijkt. 

 

90.Vervolgens verschillen de maatschap en de private stichting tevens op het vlak 

van de oprichtingsformaliteiten. Terwijl er bij de maatschap een zekere mate van 

discretie is, gebeurt de oprichting bij een private stichting meer in de openbaar-

heid. Wanneer men een private stichting opricht, is men immers verplicht om de 

oprichtingsakte neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel én 

dient er een publicatie in het Belgisch Staatsblad plaats te vinden210. Bij de 

maatschap is er noch een neerleggingsplicht, noch een bekendmakingsplicht van 

de oprichtingsakte/maatschapsovereenkomst211. Aangezien men in het kader van 

familiale vermogensplanning eerder zal streven naar een situatie van discretie 

heeft de maatschap duidelijk een voordeel ten opzichte van de private stichting. 
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91.Er zijn echter niet enkel verschilpunten. Men kan ook enkele gelijkenissen vinden 

tussen de maatschap en de private stichting. Het is namelijk zo dat elk van beide 

vehikels als fiscaal transparant212213 moet beschouwd worden. Dit wil zeggen dat 

de inkomsten die het desbetreffende vehikel zou vergaren, belast zullen worden 

in hoofde van de personen die achter het vehikel staan. 

 

92.De hamvraag is : welk van beide instrumenten of vehikels verdient de voorkeur bij 

het plannen van de overdracht van een familiale onderneming? Algemeen gesp-

roken, geen van beide. Het is namelijk zo dat men steeds de concrete situatie zal 

moeten bekijken eer men kan beslissen welk van beide het meest geschikt is 

voor de specifieke familiale toestand. De private stichting lijkt mij een beter in-

strument in de hypothese dat er twisten zouden kunnen ontstaan. Gezien haar 

rechtspersoonlijkheid kan zij veel eenvoudiger optreden in het rechtsverkeer. Men 

moet ook rekening houden met het soort onderneming dat zal worden overge-

dragen en met de persoon aan wie deze zal worden overgedragen. Indien men 

een kleine of slechts één enkele vennootschap wenst over te dragen aan één 

welbepaalde opvolger dan zal de maatschap een geschikt instrument blijken. In-

dien men daarentegen een heel vennootschapsrechtelijk concern wenst over te 

dragen dient men volgens bepaalde rechtsgeleerden eerder te kiezen voor de 

private stichting214. 

 

93.Tot slot zou men er ook voor kunnen opteren om naast een certificeringsoperatie 

door middel van een private stichting ook gebruik te maken van de maatschap215. 

Men kan dit doen als men de controlepositie van de ouder(s) nog sterker wil ver-

ankeren. Men gaat hierbij als volgt te werk. Men richt een private stichting op en 

affecteert de aandelen van de over te dragen vennootschap aan haar vermogen. 

Voor deze aandelen worden in ruil certificaten uitgegeven die vervolgens inge-

bracht worden in het vermogen van de maatschap. De controlepositie van de 

ouder(s) wordt versterkt als zij ( of één van hen) tevens zaakvoerder zijn van de 

maatschap in kwestie216. Op deze manier bekomt men immers dat de inkomsten 

die normaal gezien aan de houders van de certificaten worden doorgestort in de 

maatschap zullen terechtkomen en daar zullen beheerd worden. Voormelde op-

lossing is daarom uitermate geschikt indien men ondanks de planning van de 

opvolging toch nog een grote mate van controlebehoud wil bewerkstelligen. 

                                                           
212 N. LABEEUW, De private stichting als instrument voor vermogensplanning in Themis Fami-

liaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 69, 36. 
213 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003, 276. 
214 M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 

65 antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 173. 
215 M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 

65 antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 173. 
216 M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 

65 antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 173. 
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Hoofdstuk 3 : Burgerrechtelijke aspecten 
 

Deel 1: Bekwaamheid 
 

1. Inleiding 

 
94. Eerder verwees ik al naar de bekwaamheid als één van de geldigheidsvereisten 

van een (maatschap)overeenkomst. Een speciale omstandigheid die in dat ver-

band nader onderzoek verdient is de aanwezigheid van minderjarigen of onbe-

kwame meerderjarigen onder de maten. Hun statuut kan niet enkel een invloed 

hebben op de geldige totstandkoming van de maatschap maar ook op haar ver-

dere werking. In wat volgt stip ik voor elk van deze onbekwamen een aantal aan-

dachtspunten aan. 

 

2. Minderjarigen  

 

a. Algemeen 

 

95.Een minderjarige treedt in het rechtsverkeer op via zijn wettelijke vertegenwoordi-

ger(s), met name zijn ouder(s) of voogd. Ik zal hierna vooral focussen op de si-

tuatie waarin een minderjarige vertegenwoordigd wordt door één of beide ou-

ders. 

 

96.Het beheer van de goederen van de minderjarige maakt samen met het gezag 

over de persoon onderdeel uit van het ouderlijk gezag. Wat dit goederenbeheer 

betreft, beschikken de ouders, in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoor-

diger, over de volheid van bevoegdheden. Dit betekent dat  zij in principe volle-

dig autonoom kunnen optreden, zonder naleving van enige vormvereiste. Deze 

autonomie kent wel grenzen. Allereerst dient het beheer van de wettelijke verte-

genwoordiger gericht te zijn op het behoud van de kapitaalkracht, de niet-

speculatieve vermeerdering en de redelijke vruchtdraging van het vermogen van 

de minderjarige217.  

 

Daarnaast bevat het Burgerlijk Wetboek een lijst van rechtshandelingen waarvoor 

de wettelijke vertegenwoordigers een voorafgaandelijke, bijzondere machtiging 

                                                           
217 T. WUYTS, Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder, Antwer-

pen Oxford , Intersentia, 2005, 46, 70. 



54 
 

van de vrederechter dienen te bekomen218. De sanctie voor het stellen van een 

rechtshandeling zonder de vereiste machtiging is de relatieve nietigheid ervan. 

Deze nietigheid is rechtens, wat betekent dat er geen benadeling moet worden 

bewezen. De rechter zal de nietigheid in alle gevallen waarin geen voorafgaan-

delijke machtiging werd gevraagd, verplicht moeten uitspreken.219 

 

97.De regels die het ouderlijk gezag beheersen worden door de rechtsleer van 

openbare orde beschouwd220. 

 

Binnen de rechtsleer ontwikkelde er zich wel een discussie rond de vraag of het 

ouderlijk goederenbeheer al dan niet een onmisbaar attribuut is van het ouderlijk 

gezag en bijgevolg eveneens van openbare orde is. 

 

Deze vraag stelde zich meer specifiek in de hypothese waarin meestal grootou-

ders een schenking wensen te doen aan hun minderjarige kleinkinderen onder de 

uitdrukkelijke voorwaarde dat een derde, met uitsluiting van de wettelijke verte-

genwoordiger(s) van de minderjarige, de geschonken goederen zal beheren tot 

aan de meerderjarigheid van de begiftigden of zelfs daarna. Indien men het ou-

derlijk goederenbeheer beschouwt als een onmisbaar attribuut van het ouderlijk 

gezag dan impliceert dit dat men voormelde beheerslast voor niet geschreven 

dient te houden op grond van art.900 BW221.  

 

De rechtsgeldigheid van een dergelijke last - en dus indirect de vraag of derge-

lijke bewindsclausule die een afwijking inhoudt op het ouderlijk beheersrecht al 

dan niet in strijd is met de openbare orde – wordt vandaag nog steeds betwist222. 

 

98.Mijns inziens zijn de regels van het ouderlijk goederenbeheer wel degelijk van 

openbare orde, wat betekent dat men er niet op conventionele wijze kan van af-

wijken. 

 

Laten we nu vanuit deze premisse de oprichting en de werking van een maat-

schap met minderjarige maten van naderbij bekijken. 

 

                                                           
218 Art.378 BW juncto art.410,§1 BW. 
219 T. WUYTS, Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder, Antwer-

pen Oxford , Intersentia, 2005, 147, 292; S. MOSSELMANS, Voogdij, Mechelen, Kluwer, 

2004, 375, 646 en 376, 647. 
220 T. WUYTS, Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder, Antwer-

pen Oxford , Intersentia, 2005, 147, 292; S. MOSSELMANS, Voogdij, Mechelen, Kluwer, 

2004, 13, 17. 
221 T. WUYTS, “Onbekwamen in het vermogensrecht” in R. BARBAIX, N. CARETTE (eds.), Ten-

densen Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 94, 11. 
222 T. WUYTS, “Onbekwamen in het vermogensrecht” in R. BARBAIX, N. CARETTE (eds.), Ten-

densen Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 94, 11. 
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b. Oprichting van de maatschap 

 

99.Ouders die (een deel van) hun patrimonium willen overdragen naar hun minderja-

rige kinderen en tegelijk controle en inkomsten willen behouden via een maat-

schap kunnen op twee manieren te werk gaan. In eerste instantie kunnen zij er-

voor kiezen om eerst de burgerlijke maatschap op te richten en vervolgens delen 

te schenken aan de minderjarige kinderen.223 Een andere optie bestaat erin om 

eerst een som geld/een deel van het vermogen aan de minderjarige kinderen te 

schenken en vervolgens samen met hen een burgerlijke maatschap op te richten. 

 

100.Indien men voor deze tweede handelwijze kiest, dan dringt een voorafgaandelij-

ke machtiging van de vrederechter zich op op basis van de artikelen 378,§1, lid 1 

BW juncto 410,§1, 1° en 410,§1, 8° BW. Een inbreng in een vennootschap dient 

immers beschouwd te worden als een vervreemding.224Door een goed in eigen-

dom in te brengen in een maatschap zonder rechtspersoonlijkheid creëert men 

bovendien een onverdeeldheid in hoofde van alle maten. 

 

101.Kiest men daarentegen voor de eerste optie, dan zal men door voormelde be-

palingen niet geplaagd worden. Een schenking van deelgerechtigdheden in een 

burgerlijke maatschap aan een minderjarige kan immers in bepaalde gevallen 

aanvaard worden zonder voorafgaandelijke machtiging van de vrederechter. 

Art.378, lid 1 BW juncto art.935, lid 3 BW voorzien immers dat schenkingen aan 

een ontvoogde of niet-ontvoogde minderjarige, zonder enige rechterlijke tussen-

komst, kunnen aanvaard worden door zijn bloedverwanten in de opgaande lijn    

( de zogenaamde ascendenten). Zo kan een schenking aan een minderjarige van 

delen door vader gemakkelijk aanvaard worden door moeder, en omgekeerd. 

Hierbij dient wel een kantmelding te worden gemaakt wanneer de schenking be-

trekking heeft op deelgerechtigdheden die behoren tot  het onverdeelde of ge-

meenschappelijke vermogen van beide ouders. 

 

Volgens sommige rechtsleer is in dat geval een diagonale aanvaarding mogelijk 

waarbij elke ouder het deel geschonken door de andere ouder aanvaardt. Het 

louter optreden door beide ouders in een dubbele hoedanigheid, namelijk als 

schenkende ouder en als aanvaardende ouder, doet volgens deze rechtsleer 

geen belangentegenstelling ontstaan. Dit risico zou slechts bestaan indien aan 

de schenking een last wordt gekoppeld die in het voordeel is van de ouders. In 

dergelijke hypothese van belangentegenstelling tussen het kind-begiftigde en de 

                                                           
223 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003, 278. 
224 T. WUYTS, Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder, Antwer-

pen Oxford , Intersentia, 2005, 62, 99; S. MOSSELMANS, Voogdij, Mechelen, Kluwer, 

2004, 269, 483. 
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aanvaardende ouder, zal er op basis van art.378, §1 , laatste lid BW een voogd 

ad hoc dienen aangesteld te worden.225Maar ook aan dit euvel kan worden ver-

holpen door de schenking te laten aanvaarden door een andere ascendent dan 

de ouders. 

 

102.De eerste werkwijze is dus duidelijk te verkiezen omwille van de afwezigheid van 

formaliteiten en de discretie die erdoor verzekerd wordt. Ouders voelen er allicht 

niet veel voor om hun patrimonium kenbaar te maken. 

 

c. Dagdagelijkse werking van de burgerlijke maatschap  

 

103.De specifieke vraag of de regels van het ouderlijk gezag tijdens de levensduur 

van een burgerlijke maatschap dienen gerespecteerd te worden, wordt eerder 

stiefmoederlijk behandeld in de rechtsleer. Slechts weinigen hebben zich hierover 

uitgesproken.  

 

104.Volgens mij kunnen deze regels, omwille van hun openbare orde karakter, niet 

terzijde worden geschoven en zal de statutaire zaakvoerder hiermee dienen reke-

ning te houden in zijn beheer. 

 

Bepaalde handelingen zullen bijgevolg onderworpen zijn aan een voorafgaande 

machtiging van de vrederechter. Dit zal onder meer het geval zijn wanneer de 

burgerlijke maatschap een lening aangaat (art.410, §1, 2° BW) of nog wanneer 

de zaakvoerder een onroerend goed zou aankopen in naam en voor rekening van 

de maten (art.410, §1, 9° BW). 

 

Een dergelijke voorafgaandelijke machtiging zal op grond van art.410, §1,1° BW 

ook vereist zijn in geval van “vervreemding”. 

 

105.In het geval van een burgerlijke maatschap die werd opgezet als tool voor suc-

cessieplanning zal het maatschapsvermogen meestal bestaan uit een beleg-

gingsportefeuille, opgebouwd uit financiële instrumenten en cash. Vraag is dan 

welke verrichtingen met betrekking tot deze portefeuille kwalificeren als een ver-

vreemding. 

 

106.Wat het afhalen van gelden van een zicht- of spaarrekening betreft, bestaat er 

discussie binnen de rechtsleer maar is een meerderheid ervan overtuigd dat der-

gelijke handeling geen vervreemding is en bijgevolg geen machtiging van de vre-

                                                           
225 W.PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen Oxford, Intersentia, 2010, 579, 1086. 
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derechter vereist. Enkel de aanwending van het geld kan eventueel als een ver-

vreemding worden beschouwd.226 

 

In de rechtsleer baseert men zich hiervoor onder meer op de volgende argumen-

ten. Art.410, §1, 9° BW vereist enkel een voorafgaande machtiging van de vrede-

rechter voor de aankoop van een onroerend goed. A contrario volgt hieruit dat de 

aankoop van roerende goederen door de wettelijke vertegenwoordigers kan ge-

beuren zonder enige machtiging. Ouders moeten dan ook zonder enige formali-

teit gelden kunnen afhalen van de zicht- en/of spaarrekening van hun minderja-

rige kinderen227om de aankoopprijs van deze roerende goederen te kunnen beta-

len. 

 

Een ander argument vindt de rechtsleer in de Reparatiewet van 13 februari 

2003.228Deze wet voerde immers een aantal nieuwe wetsbepalingen in in het 

Burgerlijk wetboek, die uitdrukkelijk voorschrijven dat een aantal aan de minder-

jarige toekomende sommen moeten worden geblokkeerd tot hun meerderjarig-

heid. Beschikking over deze tegoeden is slechts toegelaten mits een bijzondere 

machtiging van de vrederechter op grond van art.410, §1, 14° BW. Meer concreet 

gaat het om geldsommen die aan een minderjarige toekomen ingevolge een 

rechterlijke beslissing229, uit hoofde van een nalatenschap230 of om geldsommen 

die werden geblokkeerd ingevolge een beslissing genomen door de familieraad 

vóór de inwerkingtreding van de wet van 29 april 2001 tot wijziging van verschei-

dene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen.231 

 

Uit het feit dat de wetgever deze blokkeringsverplichting slechts voor welbepaal-

de geldsommen heeft ingevoerd, leidt de rechtsleer af dat de wetgever ervan uit-

gaat dat over alle andere geldsommen vrij kan beschikt worden door de wettelijke 

                                                           
226 F. DEREME, “La protection des biens du mineur après les réformes des lois des 29 avril 

2001 et 13 février 2003-Examen du cas particulier de l’enfant mineur ayant perdu l’un de 

ses deux parents”, JT 2005, 21, 12.2; T. WUYTS, Vermogensbeheer door ouder(s), voogd 
en voorlopig bewindvoerder, Antwerpen Oxford , Intersentia, 2005, 62, 99; S. MOSSEL-

MANS, Voogdij, Mechelen, Kluwer, 2004, 77, 134; K. BOONE, S. LEFEBVRE, “Beheer van 

de effectenportefeuille van een minderjarige”, T.Fin.R. 2003, 535, 22. 

     In andere zin : H. CASMAN, “De nieuwe voogdijwet”, Not.Fisc.M. 2001, 244. 
227 T. WUYTS, Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder, Antwer-

pen Oxford , Intersentia, 2005, 77, 134. 
228 Wet van 13 februari 2003 tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wet-

boek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goe-

deren van de minderjarigen, BS 25 maart 2003,14.334-14.336. 
229 Art.379, lid 2 BW. 
230 Art.776 BW. 
231 Art.410, §1, 14° BW. 
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vertegenwoordigers zonder enige machtiging. De wetgever beschouwt ze vol-

gens deze rechtsleer dan ook niet als vervreemdingen.232 

 

107.De wet van 17 maart 2013233 kan het debat in de rechtsleer mogelijk opnieuw 

aanwakkeren. Deze wet heeft in het Burgerlijk Wetboek nieuwe bepalingen inge-

voerd voor meerderjarigen die behoefte hebben aan een beschermingsstatuut. Zij 

heeft alle vroegere statuten van onbekwaamheid voor meerderjarigen (gerechte-

lijke onbekwaamverklaring, voorlopig bewind, verlengde minderjarigheid, bijstand 

van een gerechtelijk raadsman voor verkwisters) vervangen door één enkele be-

schermingsregeling234.  

 

De vrederechter die in het kader van een rechterlijke beschermingsmaatregel met 

betrekking tot de goederen een bewindvoerder aanduidt moet in zijn aanstel-

lingsbeschikking aanduiden welke bedragen de bewindvoerder binnen een nader 

bepaalde periode vrij mag afhalen of overschrijven van rekeningen op naam van 

de beschermde persoon en dit zonder voorafgaande machtiging.235 

 

Art.499/7, §2 BW somt een aantal rechtshandelingen op waarvoor de bewind-

voerder voorafgaandelijk een bijzondere machtiging aan de vrederechter dient te 

vragen. Een eerste handeling in deze lijst is het vervreemden van goederen van 

de beschermde persoon. Dit artikel voorziet evenwel uitdrukkelijk dat geldafhalin-

gen en overschrijvingen die beperkt blijven tot het bedrag dat door de vrede-

rechter, op basis van art.499/4 BW werd vastgelegd in zijn beschikking, niet 

worden beschouwd als vervreemdingen. Volgens de rechtsleer kan men zich dan 

ook de vraag stellen of geldafhalingen of overschrijvingen die voormeld vastge-

steld bedrag overschrijden a contrario niet automatisch moeten beschouwd wor-

den als vervreemdingen. Deze vraag is zeker pertinent in geval van grote bedra-

gen.236  

 

Het behoeft geen betoog dat deze interessante problematiek ook kan doorge-

trokken worden naar de regels die gelden voor minderjarige onbekwamen. 

 

                                                           
232 F. DEREME, “La protection des biens du mineur après les réformes des lois des 29 avril 

2001 et 13 février 2003-Examen du cas particulier de l’enfant mineur ayant perdu l’un de 

ses deux parents”, JT 2005, 21, 12.2. 
233 Wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regeling inzake onbekwaamheid en tot instelling 

van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 

juni 2013. 
234 S. MOSSELMANS, A. VAN THIENEN, “Bescherming en bewind voor meerderjarigen. Com-

mentaar bij de wet van 17 maart 2013”, T.Fam. 2014, 60, 1. 
235 Art.499/4 BW. 
236 S. MOSSELMANS, A. VAN THIENEN, “Deel 5 Onbekwaamheid-De goederen” in P. SENAEVE, 

F. SWENNEN, G. VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die 

Keure, 2014, 104, 208. 
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108.Tot zover enkele bedenkingen bij geldafhalingen en overschrijvingen. Maar hoe 

zit het met het verkopen van effecten, ingeschreven op een effectenrekening 

waarvan een minderjarige (mede)houder is? Dienen deze verkopen onder alle 

omstandigheden als een vervreemding te worden beschouwd? 

 

Vanuit een strikt juridisch-technisch standpunt dient men elke verkoop van een 

effect vóór zijn vervaldag te beschouwen als een daad van vervreemding. Indien 

de verkoopsopbrengst evenwel onmiddellijk wordt herbelegd kan er volgens 

sommigen geen sprake zijn van vervreemding.237 Deze visie wordt ook gedeeld 

door de banksector. Naar analogie met de bepalingen die van toepassing zijn op 

minderjarigen onder voogdij238, is er volgens banken geen machtiging van de 

vrederechter vereist in geval van vervanging van effecten door gelijkaardige 

waarden239. Omdat het vermogen van de minderjarige dan ongeschonden blijft, 

gaan ze ervan uit dat er geen sprake kan zijn van een vervreemding.240 

 

In de praktijk zal het evenwel niet altijd duidelijk zijn of er sprake is van een zui-

vere vervreemding dan wel van een vervreemding gevolgd door een herbeleg-

ging. Zeker wanneer er enige tijd verstrijkt tussen beide rechtshandelingen. 

 

109.Het Burgerlijk Wetboek voorziet tot slot nog in een uitzondering op de regel dat 

er een bijzondere machtiging van de vrederechter is vereist in geval van ver-

vreemding van effecten van de minderjarige. Met name “wanneer het beheer is 

opgedragen aan een instelling bedoeld in art.407, §1, 4° BW” 241. Zoals ik hierna 

zal aantonen is deze uitzondering eerder beperkt. 

 

De term “opgedragen” verwijst naar de mogelijkheid die de vrederechter, con-

form art.407, §3 BW, in het kader van een voogdij, heeft om aan een kredietin-

stelling de opdracht toe te vertrouwen om de aan de minderjarige toebehorende 

kapitalen, effecten en waardepapieren te beheren volgens de voorwaarden die hij 

bepaalt. Enkel en alleen indien de vrederechter in het kader van een voogdij ( en 

dus niet in het geval waarin ouders als wettige vertegenwoordigers optreden voor 

hun kinderen) de voogd verplicht tot het afsluiten van een contract discretionair 

vermogensbeheer, speelt de uitzondering  voorzien in art. 410, § 1, 1° BW en zal 

er geen bijkomende machtiging meer vereist zijn voor vervreemdingen die 

                                                           
237 K. BOONE, S. LEFEBVRE, “Beheer van de effectenportefeuille van een minderjarige”, 

T.Fin.R. 2003, 536, 26; F. DEREME, “La protection des biens du mineur après les réfor-

mes des lois des 29 avril 2001 et 13 février 2003-Examen du cas particulier de l’enfant 

mineur ayant perdu l’un de ses deux parents”, JT 2005, 21, 12.3.2 . 
238 Art.408 BW. 
239 Gelijkaardige waarden, zijn waarden met een vergelijkbare aard en kapitaalrisico. Zie T. 

WUYTS, Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder, Antwerpen 

Oxford , Intersentia, 2005, 50, 77. 
240 Omzendbrief van de BVB (Belgische Vereniging van Banken) 31 oktober 2003, 3, 2.2. 
241 Art.410, §1, 1° BW. 
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plaatsvinden in het kader van dit contract. Deze uitzondering geldt niet en een 

bijzondere machtiging van de vrederechter zal bijgevolg nog steeds vereist zijn 

voor vervreemdingen die plaatsvinden in het kader van een contract vermogens-

beheer dat op vrijwillige basis met een bank werd afgesloten door een voogd of 

door een wettelijke vertegenwoordiger.242 

 

Om dit te vermijden raadt de rechtsleer aan om het akkoord van de vrederechter 

te vragen voor het afsluiten van het contract vermogensbeheer waardoor meteen 

alle toekomstige vervreemdingen binnen dit contract zullen gedekt zijn.243 

 

d. Overlijden van een maat met één of meerdere min-

derjarigen als erfgenamen 

 

110.Ik merkte reeds eerder op dat statuten van een burgerlijke maatschap, gebruikt 

als instrument voor successieplanning, meestal een voortzettingsbeding bevat-

ten. Voor zover het overlijden van een maat niet leidt tot een beëindiging van de 

duur van de maatschap244, zal de maatschap ingevolge een dergelijk beding 

worden verdergezet tussen de overlevende maten en de erfgenamen van de 

overleden maat. De deelgerechtigdheden van de overleden maat - waaronder 

zijn zakenrechtelijke, onverdeelde rechten in het maatschapsvermogen – vallen 

dan in zijn nalatenschap. Indien één of meerdere van zijn erfgenamen minderjarig 

zijn, heeft dit gevolgen voor de verdere werking van de maatschap. 

 

111.Ingevolge art.410, §1, 5° BW kan een nalatenschap, een algemeen legaat of een 

legaat onder algemene titel namens een minderjarige slechts aanvaard worden 

onder voorrecht van boedelbeschrijving en mits bijzondere machtiging van de 

vrederechter. Een vereffening en verdeling van een nalatenschap met minderjari-

gen moet, ingevolge art.1206 Ger.W, gebeuren door een notaris met goedkeuring 

van de vrederechter. Dit is een eerste obstakel dat ertoe kan leiden dat de bank-

rekeningen waarop de effectenportefeuille van een burgerlijke maatschap werd 

                                                           
242 S. MOSSELMANS, Voogdij, Mechelen, Kluwer, 2004, 268, 481; T. WUYTS, Vermogensbe-

heer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder, Antwerpen Oxford , Intersentia, 

2005, 82,140-143. 
243 F. DEREME, “La protection des biens du mineur après les réformes des lois des 29 avril 

2001 et 13 février 2003-Examen du cas particulier de l’enfant mineur ayant perdu l’un de 

ses deux parents”, JT 2005, 22, 12.3.3; T. WUYTS, Vermogensbeheer door ouder(s), 
voogd en voorlopig bewindvoerder, Antwerpen Oxford , Intersentia, 2005, 83, 144; S. 

MOSSELMANS, Voogdij, Mechelen, Kluwer, 2004, 433, 714. 
244 Ter herinnering: de duur stemt doorgaans overeen met het leven van de langstlevende van 

de ouders. 
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gedeponeerd, na het overlijden van een maat, (lange tijd) kunnen geblokkeerd 

blijven. 

 

112.Een andere hindernis die daarbij moet genomen worden is art.776 BW. Dit arti-

kel bepaalt dat fondsen en waarden die aan een minderjarige toekomen uit een 

nalatenschap op een rekening moeten worden geplaatst op zijn naam en onbe-

schikbaar gemaakt tot zijn meerderjarigheid. Deze onbeschikbaarheid zal enkel 

kunnen worden opgeheven mits een bijzondere machtiging van de vrederechter 

op basis van art. 410 , §1, 14° BW. 

 

Volgens de rechtsleer bedoelt de wetgever met de fondsen en waarden die een 

minderjarige uit de nalatenschap verkrijgt, alle fondsen en waarden die hem toe-

komen na vereffening en verdeling van de nalatenschap. Hiertoe behoort ook de 

opleg in geld of andere financiële instrumenten die in voorkomend geval door 

een andere erfgenaam worden betaald.245 Sommen die een minderjarige zou 

verwerven uit de latere tegeldemaking van een onroerend goed dat hij verkreeg 

uit de nalatenschap worden dan weer niet geviseerd door dit artikel.246 

 

113.De deelgerechtigdheden die aan een minderjarige toekomen na vereffening en 

verdeling van de nalatenschap van een overleden maat zullen op grond van 

art.776 BW volledig moeten geblokkeerd worden. Het maatschapsvermogen ge-

bruikt als tool voor successieplanning zal meestal uitsluitend bestaan uit fondsen 

en waarden. Samen met het feit dat een maatschap geen rechtspersoonlijkheid 

heeft en een onverdeeldheid creëert tussen alle maten impliceert dit dat de 

maatschap mijns inziens vleugellam wordt gemaakt zolang de vrederechter de 

onbeschikbaarheid niet heeft opgeheven op basis van art.410, §1, 14° BW. 

 

e. Minderjarige onbekwamen en de nieuwe Wet Verze-

keringen 

 

114.Het is niet ondenkbaar dat een burgerlijke maatschap, bestaande uit ouders en 

minderjarige kinderen, een beleggingsverzekering afsluit bij een verzekerings-

maatschappij. Ook al heeft een burgerlijke maatschap geen rechtspersoonlijkheid 

kan een dergelijk levensverzekeringscontract van het type tak 21 of tak 23 vol-

gens sommige rechtsleer perfect worden opgezet als volgt.  

 

                                                           
245 F. SWENNEN, T. ROBERT, “De toezichthouders op het beheer (de beheerders) van ander-

mans vermogen- capita selecta”, RW 2003, 1616, 6. 
246 F. SWENNEN, T. ROBERT, “De toezichthouders op het beheer (de beheerders) van ander-

mans vermogen- capita selecta”, RW 2003, 1616, 5. 
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115.Verzekeringsnemers zijn alle maten van de burgerlijke maatschap die ofwel alle-

maal zelf de polis ondertekenen247 ofwel vertegenwoordigd worden door de (sta-

tutaire) zaakvoerder die binnen de grenzen van zijn bevoegdheden optreedt in 

naam en voor rekening van alle maten.248 Afhankelijk van de risico’s die gepaard 

gaan met sommige tak 23 verzekeringen die geen kapitaalbescherming inhouden 

zal een bijzondere machtiging van de vrederechter mijns inziens wel noodzakelijk 

zijn. Elke maat van de burgerlijke maatschap is dan verzekeringsnemer ten belo-

pe van zijn deelgerechtigdheden. 

 

116.Als verzekerden kan men dan ofwel één van de ouders/maten aanduiden ofwel 

beide ouders. Duidt men beide ouders/maten aan als verzekerde, dan kan men 

in de polis voorzien dat de prestatie bij leven afhangt van het nog in leven zijn 

van beide ouders of de langstlevende ouder op de vervaldag van het contract. 

De prestatie bij overlijden kan dan gekoppeld worden aan het overlijden van de 

langstlevende ouder/zaakvoerder.249 

 

117.Begunstigde is elke maat van de maatschap a rato van zijn deelgerechtigdheden 

in de maatschap op het ogenblik waarop de verzekeringsmaatschappij tot uitke-

ring moet overgaan. Bedoeling is dat de uitgekeerde bedragen deel blijven uit-

maken van het maatschapsvermogen en kunnen herbelegd worden.250 

 

118.Uitkeringen aan een burgerlijke maatschap die minderjarigen onder haar maten 

telt, dreigen volgens mij voortaan geblokkeerd te worden ingevolge de toepas-

sing van art.68 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.251 

 

Deze wet is hoofdzakelijk een coördinatie van de voorheen bestaande verzeke-

ringswetten, zoals de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst252, maar bevat 

ook een aantal nieuwe bepalingen. Art.68 is er één van. 

 

Voortaan kan de verzekeraar betalingen die hij ingevolge een verzekeringsover-

eenkomst moet doen aan een minderjarige, een onbekwaamverklaarde of andere 

onbekwamen, enkel nog storten op een rekening geopend op hun naam en die 

onbeschikbaar is tot de meerderjarigheid of het opheffen van de onbekwaam-

heid, onverminderd het recht op wettelijk genot. Deze bepaling vult blijkbaar een 

                                                           
247 Minderjarigen zullen daarbij uiteraard worden vertegenwoordigd door hun wettelijke verte-

genwoordigers. 
248 G. DEKNUDT, M. DELBOO, “Burgerlijke maatschap en levensverzekering gecombineerd”, 

AFT 2008, 7, 9. 
249 G. DEKNUDT, M. DELBOO, “Burgerlijke maatschap en levensverzekering gecombineerd”, 

AFT 2008, 10, 22. 
250 G. DEKNUDT, M. DELBOO, “Burgerlijke maatschap en levensverzekering gecombineerd”, 

AFT 2008, 10, 23. 
251 Wet 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, BS 30 april 2014. 
252 Wet  25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, BS 20 augustus 1992. 
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lacune op in het Burgerlijk Wetboek die enkel voorziet in een blokkering van 

sommen die aan een minderjarige toekomen op grond van een rechterlijke be-

slissing253 of ingevolge een nalatenschap.254 

 

Vreemd genoeg heeft de wetgever noch in de wet van 4 april 2014, noch in het 

Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid voorzien om deze blokkering op te heffen 

vóór de meerderjarigheid. Allicht betreft het hier een vergetelheid. Volgens mij is 

het dan ook perfect verdedigbaar dat men een verzoek tot opheffing van de on-

beschikbaarheid richt tot de vrederechter. Er is geen enkele reden waarom deze 

mogelijkheid zou moeten beperkt worden tot geldsommen verkregen uit een na-

latenschap of een rechterlijke beslissing.255 

 

2. Meerderjarige onbekwamen 

 

a. Inleiding 

 

119.Het statuut van meerderjarige “onbekwamen” wordt sedert 1 september 2014 

geregeld door de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake 

onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt 

met de menselijke waardigheid (hierna “de wet”).256 Deze wet is op meerdere 

vlakken innovatief. 

 

120.Vanaf haar inwerkingtreding, bestaat er geen mogelijkheid meer om één van de 

vroegere bestaande beschermingsstatuten voor meerderjarigen (gerechtelijke 

onbekwaamverklaring, voorlopig bewind, verlengde minderjarigheid, bijstand van 

een gerechtelijk raadsman voor verkwisters) op te leggen. Voor al deze catego-

rieën van meerderjarigen staat er voortaan slechts één uniform statuut meer ter 

beschikking dat sterk geïnspireerd werd door de regels die betrekking hebben op 

het voorlopig bewind.257 Voor statuten die bestonden op 1 september 2014 voor-

ziet de wet wel nog in een overgangsregeling258. 

                                                           
253 Art.379, lid 2 BW. 
254 Art.776 BW. 
255 Op grond van art.410, §1, 14° BW. 
256 Wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instel-

ling van een nieuwe beschermingsstatus die strook met de menselijke waardigheid, BS 

14 juni 2013, 38132. 
257 S. MOSSELMANS, A. VAN THIENEN, “Bescherming en bewind voor meerderjarigen. Com-

mentaar bij de wet van 17 maart 2013”, T.Fam. 2014, 61, 3. 
258 Overgangsbepalingen: art.227-230 van de wet van 17 maart 2013; S. MOSSELMANS, A. 

VAN THIENEN, “Bescherming en bewind voor meerderjarigen. Commentaar bij de wet van 

17 maart 2013”, T.Fam. 2014, 94-95, 90-92. 
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121.Het nieuwe éénvormig statuut kan worden ingesteld voor elke meerderjarige die 

“wegens zijn gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, niet in 

staat is zonder bijstand of andere beschermingsmaatregelen zijn belangen van 

vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te 

nemen”.259 Een beschermingsmaatregel over de goederen kan verder ook wor-

den bevolen voor personen die zich in een staat van verkwisting bevinden.260 In 

beide gevallen kan er slechts tot een beschermingsstatuut worden beslist indien 

en voor zover de bescherming van de belangen van de betrokken meerderjarige 

dit vereist. Behalve voor de verkwisters, heeft het nieuwe beschermingsstatuut 

zowel betrekking op goederenbeheer als op persoonsrechtelijke bescherming. 

Hiermee werd onder meer geremedieerd aan het feit dat het in de praktijk vaak 

toegepaste statuut van het voorlopig bewind geen regeling voorzag voor per-

soonsrechtelijke aangelegenheden.261 

 

122.De nieuwe beschermingsregeling voorziet voortaan, voor wat het goederenbe-

heer betreft, ook in de mogelijkheid tot het organiseren van een buitengerechte-

lijke bescherming.262 Dankzij het verstrekken van een mandaat dat voldoet aan de 

door de wet opgelegde voorwaarden, kan iedereen die (nog) wilsbekwaam is een 

regeling op maat uitwerken voor het beheer van zijn/haar patrimonium voor de 

periode waarin hij/zij zelf niet langer wilsgeschikt zal zijn.263  

 

Het mandaat moet in het bijzonder tot doel hebben om een buitengerechtelijke 

bescherming te organiseren. Om elk misverstand op dat vlak uit te sluiten, wordt 

deze bedoeling best uitdrukkelijk in de lastgeving opgenomen.264 

 

Bovendien moet het geregistreerd worden in het Centraal Register dat wordt bij-

gehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat.265 Registra-

                                                           
259 Art.488/1, lid 1 BW. 
260 Art.488/2 BW. 
261 F. SWENNEN, “Deel 1. Inleiding en historiek van de wet” in P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. 

VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 5, 

5. 
262 Art.489-490/2 BW. 
263 A. WYLLEMAN, “Deel 3. Buitengerechtelijke bescherming” in P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. 

VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 25, 

37. 
264 C. DE WULF, “De nieuwe wettelijke regeling inzake beschermde personen. De wet van 17 

maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van 

een nieuwe beschermingsstatus”, T.Not. 2013, 264, 12. 
265 Art.490 BW. 
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tie van de lastgeving in dit register hoeft niet onmiddellijk, maar moet wel gebeu-

ren vóórdat de lastgever in een toestand komt die een bewind mogelijk maakt.266 

 

Het mandaat dat een buitengerechtelijke bescherming beoogt kan zowel onder-

hands worden gegeven als bij authentieke akte. Voor bepaalde rechtshandelin-

gen die omwille van hun geldige totstandkoming of hun tegenstelbaarheid ten 

aanzien van derden een authentieke akte vereisen (zoals de schenking en de 

overdracht van een onroerend goed), zal het mandaat evenwel verplicht notarieel 

moeten zijn. 

 

123.De rechterlijke bescherming veronderstelt de aanstelling van een bewindvoerder 

die zowel kan belast worden met een bijstandsopdracht267 als met een vertegen-

woordigingsopdracht268 of zelfs een combinatie van beide. 

 

124.Uitgangspunt van de wet is, in tegenstelling tot wat vroeger gold, de hande-

lingsbekwaamheid van de betrokkene. Een beschermde persoon is enkel onbe-

kwaam voor de handelingen die uitdrukkelijk in de beschikking van de vrederech-

ter werden vermeld. Voor alle handelingen die niet werden vermeld, blijft hij vol-

ledig handelingsbekwaam269. Over een aantal rechtshandelingen die limitatief in 

de wet werden opgesomd, moet de vrederechter zich verplicht uitspreken in zijn 

beschikking.270 Een aantal hoogstpersoonlijke handelingen, opgesomd in art. 

497/2 BW, komen niet in aanmerking voor bijstand of vertegenwoordiging. Tot 

slot voorziet de wet in een lijst van rechtshandelingen die een bewindvoerder, 

belast met een vertegenwoordigingsopdracht, enkel kan stellen voor zover hij 

beschikt over een bijzondere machtiging van de vrederechter.271 

 

b. Impact van het statuut van een meerderjarige be-

schermde persoon op de oprichting van een burger-

lijke maatschap en de mogelijkheid tot het verwer-

ven van deelgerechtigdheden via schenking  

 

                                                           
266 A. WYLLEMAN, “Deel 3. Buitengerechtelijke bescherming” in P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. 

VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 32, 

54. 
267 Art.498-498/4 BW. 
268 Art.499-499/22 BW. 
269 Art.492/1, §1, lid 2 BW en art. 492/1, §2, lid 2 BW. 
270 Art.492/1, §1, lid 3 BW voor persoonsrechtelijke handelingen en art.492/1, §2, lid 3 BW 

voor vermogensrechtelijke handelingen. 
271 Art.499/7 BW. 
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125.In welke mate kan een meerderjarige die zich in een toestand bevindt zoals om-

schreven in art.488/1 of art.488/2 BW, overgaan tot de oprichting van een bur-

gerlijke maatschap? 

 

126.Indien er voor deze meerderjarige enkel een buitengerechtelijke bescherming 

werd uitgewerkt, leidt dit niet tot zijn handelingsonbekwaamheid. In principe zou 

hij dus zelf nog kunnen overgaan tot oprichting van een burgerlijke maatschap 

door inbreng van een goed in eigendom of genot. Maar in de praktijk kan hij zich 

in een toestand van wilsdeficiëntie bevinden waardoor zijn inbreng vatbaar is 

voor vernietiging wegens een gebrek in de toestemming.272 

 

De lasthebber die werd aangeduid in een mandaat dat buitengerechtelijke be-

scherming beoogt, kan overgaan tot inbreng in een burgerlijke maatschap voor 

zover de bepalingen van het mandaat dit uitdrukkelijk voorzien. Vermits de in-

breng in een vennootschap een daad van beschikking is, vereist de wet immers 

een uitdrukkelijk mandaat.273 Een mandaat in algemene bewoordingen volstaat 

hiervoor niet. 

 

127.Werd er voor de meerderjarige een rechterlijke bescherming uitgewerkt, dan zal 

de beschikking van de vrederechter aangeven in welke mate de meerderjarige 

zelf nog bekwaam blijft om in een burgerlijke maatschap te stappen. Aangezien 

de inbreng in een maatschap zowel een daad van vervreemding is als een on-

verdeeldheid creëert tussen alle maten, zal de vrederechter zich hierover in zijn 

beschikking in ieder geval moeten uitspreken.274 Is de meerderjarige onbekwaam 

voor deze rechtshandelingen dan zal hij, afhankelijk van de uitgewerkte bescher-

mingsregeling, moeten worden bijgestaan of vertegenwoordigd door de aange-

stelde bewindvoerder. Een bewindvoerder met een vertegenwoordigingsopdracht 

zal evenwel enkel, in naam en voor rekening van de beschermde persoon kunnen 

overgaan tot inbreng in een burgerlijke maatschap indien hij beschikt over een 

bijzondere machtiging van de vrederechter. Deze bijzondere machtiging is zowel 

vereist op basis van art.499/7, §2, 1° BW (vervreemdingen) als op grond van 

art.499/7, §2, 8° BW (sluiten van een overeenkomst van onverdeeldheid). 

 

128.Men kan ook de hoedanigheid van maat in een burgerlijke maatschap verwerven 

doordat men deelgerechtigdheden verkrijgt via een schenking. Wat als de begif-

tigde een meerderjarige beschermde pesroon is? Kan hij dan zonder meer deze 

schenking aanvaarden? 

 
                                                           

272 A. WYLLEMAN, “Deel 3. Buitengerechtelijke bescherming” in P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. 

VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 27, 

42. 
273 Art.1988, lid 2 BW. 
274 Art.492/1, §2, 1° en 8° BW. 
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129.In geval van een buitengerechtelijke bescherming kan hij ofwel zelf deze schen-

king aanvaarden (voor zover hij hiertoe nog oordeelkundig kan overgaan) ofwel 

via zijn aangestelde lasthebber (voor zover het mandaat dit voorziet). Aangezien 

een schenking van delen in een maatschap en haar aanvaarding steeds een au-

thentieke akte vereist, zal het mandaat voor de aanvaarding van een dergelijke 

schenking ook bij notariële akte moeten verstrekt zijn.275 

 

130.De beschikking van de vrederechter, zal in geval van een rechterlijke bescher-

ming duidelijkheid moeten verschaffen. Het aanvaarden van een schenking is 

opnieuw één van de rechtshandelingen waarover de vrederechter zich verplicht 

moet uitspreken.276 Oordeelde de vrederechter dat de meerderjarige hiervoor on-

bekwaam is, dan kan de meerderjarige in functie van de uitgewerkte regeling, 

ofwel de schenking aanvaarden met bijstand ofwel via vertegenwoordiging. De 

bewindvoerder met een vertegenwoordigingsopdracht heeft hiervoor een bijzon-

dere machtiging van de vrederechter nodig.277 

 

c. Gevolgen van de aanwezigheid van een meerderjari-

ge beschermde maat voor de werking van de burger-

lijke maatschap 

 

131.In dit onderdeel wil ik de impact onderzoeken van het feitelijk wilsonbekwaam 

worden van één van de maten in een burgerlijke maatschap op het mandaat van 

een (statutaire) zaakvoerder. 

 

132.Het mandaat van de (statutaire) zaakvoerder van een maatschap wordt beheerst 

door de bepalingen uit het Burgerlijke Wetboek die betrekking hebben op de 

lastgeving. 

 

Art.2003 BW dat bepaalt in welke omstandigheden de lastgeving eindigt, werd 

gewijzigd door de wet van 17 maart 2013. Voortaan zal elk gemeenrechtelijk 

mandaat278 dat werd gegeven vanaf 1 september 2014 (datum van inwerkingtre-

ding van de wet van 17 maart 2013) van rechtswege eindigen wanneer de last-

gever feitelijk wilsongeschikt wordt. Wenst de lastgever dat het mandaat dat 

voorziet in het beheer van zijn goederen nog verder blijft bestaan na het intreden 

van de feitelijke wilsongeschiktheid dan moet hij ervoor zorgen dat het aan alle 

                                                           
275 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogens-

recht, Antwerpen Oxford, Intersentia, 2010, 637, 1195. 
276 Art.492/1, §2, 6° BW. 
277 Art.499/7,§2, 6° BW. 
278 Dit is een mandaat dat niet bestemd is om te dienen voor een buitengerechtelijke be-

scherming. 
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wettelijke voorwaarden voor burgerrechtelijke bescherming beantwoordt (nl. spe-

cifiek zijn aangegaan voor dit doel en geregistreerd in het Centrale register).279 

 

133.De vroegere versie van art.2003 BW blijft wel nog van toepassing op alle ge-

meenrechtelijke mandaten die werden gegeven vóór 1 september 2014. Deze 

mandaten zullen bijgevolg slechts worden beëindigd in geval van “onbekwaam-

verklaring” van de lastgever. De recente rechtsleer gaat ervan uit dat hiermee el-

ke gerechtelijke maatregel wordt bedoeld die de bekwaamheid van de lastgever 

beperkt en dat een feitelijke toestand van onbekwaamheid niet volstaat. Het Co-

mité voor Studie en wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch No-

tariaat deelt dit standpunt.280 

 

134.De impact van de (feitelijke) onbekwaamheid van een maat zal dus verschillend 

zijn naargelang de maatschap werd opgericht vóór of na 1 september 2014. 

 

Voor burgerlijke maatschappen opgericht vóór 1 september geldt als regel dat 

het mandaat van de (statutaire) zaakvoerder enkel kan beëindigd worden bij ge-

rechtelijke onbekwaamverklaring van een maat/lastgever. Waren er meerdere 

lastgevers (wat in het geval van een maatschap bestaande uit ouders en kin-

deren het geval zal zijn) dan zal het mandaat van de (statutaire) zaakvoerder 

slechts beëindigd worden ten aanzien van de onbekwaamverklaarde maat voor 

zover het voorwerp van het mandaat deelbaar is. Is het mandaat daarentegen 

ondeelbaar, dan zal de onbekwaamverklaring van één van de lastgevers noodge-

dwongen leiden tot de beëindiging van het mandaat ten aanzien van elke lastge-

ver.281 

 

135.Omdat het mandaat van de (statutaire) zaakvoerder betrekking heeft op het on-

verdeeld vermogen en dus per definitie ondeelbaar is, zal de onbekwaamverkla-

ring van één maat in principe een einde stellen aan het mandaat van de (statu-

taire) zaakvoerder en dit ten aanzien van alle maten. 

 

In zijn vroegere versie was art.2003 BW van suppletief recht. Partijen konden er 

bijgevolg van afwijken. Dit kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend. Volgens de 

rechtsleer kan een stilzwijgende, conventionele afwijking van art.2003 BW wor-

                                                           
279 A. WYLLEMAN, “Deel 3. Buitengerechtelijke bescherming” in P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. 

VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 29, 

47. 

 
280 A. WYLLEMAN, “Deel 3. Buitengerechtelijke bescherming” in P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. 

VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 28, 

45 en 29, 46. 
281 B. TILLEMAN, Lastgeving, Mechelen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1997, 349, 

609. 
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den afgeleid uit het feit dat het mandaat een onderdeel is van een complexe 

overeenkomst of nog wanneer  het mandaat werd verstrekt in het belang van de 

lastgever en de lasthebber.282 

 

Welnu, wat burgerlijke maatschappen betreft, meen ik dat de aanduiding van een 

zaakvoerder  te kwalificeren is als een mandaat dat onderdeel is van een com-

plexe overeenkomst, namelijk het vennootschapscontract. Indien de zaakvoerder 

zelf ook delen heeft in de burgerlijke maatschap, kan men bovendien stellen dat 

het mandaat werd verleend in het belang van lasthebber en lastgever(s). Het be-

heer van een gemeenschappelijk goed waarop zowel de lasthebber als de last-

gever directe rechten hebben wordt beschouwd als een toepassingsgeval van  

een mandaat dat werd aangegaan in het gemeenschappelijk belang van lastheb-

ber en lastgever.283 De essentie van een burgerlijke maatschap vormt precies het 

beheer van een gemeenschappelijk patrimonium. 

 

136.Mandaten van (statutaire) zaakvoerders in maatschappen, opgericht na 1 sep-

tember 2014, lopen volgens mij van rechtswege ten einde indien één van de ma-

ten feitelijk wilsongeschikt wordt. Tenminste wanneer het mandaat niet voldoet  

aan de voorwaarden van een mandaat tot buitengerechtelijke bescherming.  

 

Volgens de rechtsleer is het nieuwe art.2003 BW dat deze nieuwe beëindigings-

grond heeft ingevoerd voor mandaten gegeven vanaf 1 september 2014 niet lan-

ger van suppletief recht. Elke mogelijkheid tot conventionele afwijking van deze 

bepaling, zou immers meteen de door de wet van 17 maart 2013 ingevoerde be-

schermingsregeling onderuit halen.284Gevolg hiervan is dat gemeenrechtelijke 

mandaten die ondeelbaar zijn en niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden van 

een mandaat voor buitengerechtelijke bescherming onherroepelijk eindigen ten 

aanzien van alle lastgevers, zelfs wanneer ze deel uitmaken van een complexe 

overeenkomst en/of in het belang zijn van zowel lasthebber als lastgevers. De 

instandhouding van dergelijke mandaten zou enkel mogelijk zijn voor zover de 

wet dit uitdrukkelijk voorziet. Dit is vandaag niet het geval.285 Zolang de wet op 

dit vlak niet wordt bijgestuurd doet men er volgens mij goed aan om ervoor te 

                                                           
282 B. TILLEMAN, Lastgeving, Mechelen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1997, 349, 610 

en 351, 613. 
283 B. TILLEMAN, Lastgeving, Mechelen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1997, 309, 

552. 
284 C. DE WULF, “Het oude en het nieuwe recht in verband met de bruikbaarheid van vol-

machten wanneer de lastgever feitelijk wilsonbekwaam is geworden”, T.Not. 2015, 106-

107, 73. 
285 C. DE WULF, “Het oude en het nieuwe recht in verband met de bruikbaarheid van vol-

machten wanneer de lastgever feitelijk wilsonbekwaam is geworden”, T.Not. 2015, 106, 

72. 
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zorgen dat het mandaat van de (statutaire) zaakvoerder voldoet aan de voor-

waarden van een mandaat voor buitengerechtelijke bescherming. 

 

d. Schenking van delen in de burgerlijke maatschap 

door meerderjarige beschermde personen 

137.In dit laatste onderdeel, zal ik nader onderzoeken of, en zo ja, op welke manier 

een meerderjarige beschermde persoon nog kan overgaan tot schenking van de-

len die hij bezit in een burgerlijke maatschap. 

 

138.In het geval van rechterlijke beschermingsmaatregelen zal de vrederechter in zijn 

beschikking moeten aanduiden of de beschermde persoon al dan niet bekwaam 

is om een schenking te doen.286 

 

Werd de beschermde persoon onbekwaam verklaard om schenkingen te doen, 

zijn er twee mogelijkheden. Allereerst kan de beschermde persoon, ondanks het 

feit dat hij hiervoor onbekwaam werd verklaard, toch nog zelf schenken voor zo-

ver hij over een bijzondere, voorafgaandelijke machtiging beschikt van de vrede-

rechter287. De vrederechter zal dan moeten onderzoeken of de beschermde per-

soon “wilsgeschikt” is om deze ene, concrete schenking te doen288. De vrede-

rechter kan zijn machtiging weigeren wanneer de beschermde persoon of zijn 

onderhoudsgerechtigden door de schenking behoeftig dreigen te worden.289 

 

Is de beschermde persoon “wilsonbekwaam” om zelf- na bijzondere machtiging 

van de vrederechter- een schenking te doen, dan kan de door de vrederechter 

aangestelde bewindvoerder over de goederen, in naam en voor rekening van de 

beschermde persoon, een schenking doen voor zover hij daarvoor over een bij-

zondere machtiging van de vrederechter beschikt. De vrederechter kan deze 

machtiging geven indien uit de verklaring bedoeld in art.496, tweede lid BW290 of 

uit vroegere schriftelijke of mondelinge verklaringen van de beschermde persoon, 

geuit op een moment dat hij nog wilsbekwaam was, zijn wil om te schenken 

blijkt. De schenking moet in verhouding zijn tot het vermogen van de bescherm-

                                                           
286 Art.492/1, §2, derde lid, °13 BW. 
287 J. BAEL, “Deel 12 aspecten van vermogensplanning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. VER-

SCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 391, 

849. 
288 Art.905, tweede lid BW. 
289 Art.905, vijfde lid BW. 
290 Dit is de verklaring die men kan afleggen op de griffie van het vredegerecht van de ver-

blijfplaats of bij gebreke de woonplaats of bij een notaris en waarin men zijn voorkeur te 

kennen geeft omtrent de aan te wijzen bewindvoerder of vertrouwenspersoon en waarin 

men een aantal beginselen kan opnemen die de bewindvoerder met een vertegenwoordi-

gingsopdracht moet in acht nemen. 
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de persoon en mag deze laatste of zijn onderhoudsgerechtigden niet behoeftig 

dreigen te maken.291  

 

De vrederechter kan een termijn opleggen waarbinnen de schenking dient te ge-

beuren. 

 

Schenkingen gedaan zonder voorafgaandelijke, bijzondere machtiging of met 

miskenning van de voorwaarden die door de vrederechter in zijn voorafgaandelij-

ke machtiging werden opgelegd, zijn rechtens nietig. Dit betekent dat de recht-

bank geen enkele beoordelingsmarge heeft en de nietigheid verplicht moet uit-

spreken. Het gaat om een relatieve nietigheid wat betekent dat deze dient gevor-

derd te worden door de bewindvoerder of de beschermde persoon of zijn 

rechtsopvolgers. 

 

Belangrijk om aan te stippen is nog dat art.908 BW bepaalt dat een bewindvoer-

der principieel rechtsonbekwaam is om schenkingen te ontvangen. Zowel be-

windvoerders met een bijstandsopdracht als bewindvoerders met een vertegen-

woordigingsopdracht worden daarbij geviseerd. Uitzonderingen op deze regel 

zijn wel voorzien indien de bewindvoerder een bloedverwant is tot en met de 

vierde graad op voorwaarde dat de schenker geen erfgenamen in de rechte lijn 

achterlaat (zijn er toch zulke erfgenamen dan speelt de uitzondering toch wan-

neer de begunstigde zelf een erfgenaam is in de rechte lijn) de echtgenoot, de 

wettelijke samenwonende partner van de beschermde persoon is of met deze 

laatste een feitelijk gezien vormt. 

 

Werd de beschermde persoon door de vrederechter in zijn beschikking niet on-

bekwaam verklaard om schenkingen te doen, dan kan hij uiteraard vrij schenken 

zonder voorafgaandelijke machtiging van de vrederechter. 

 

Indien de beschermde persoon zelf een buitengerechtelijke bescherming heeft 

uitgewerkt dan kan de aangestelde lasthebber overgaan tot het doen van een 

schenking in naam en voor rekening van de beschermde persoon voor zover het 

buitengerechtelijk mandaat van de lasthebber het verrichten van schenkingen 

omvat.292 Dit veronderstelt een uitdrukkelijk en bijzonder mandaat. Aangezien een 

schenking van delen in een burgerlijke maatschap via notariële akte dient te ge-

                                                           
291 J. BAEL, “Deel 12 aspecten van vermogensplanning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. VER-

SCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 394, 

860-861. 

 
292 A. WYLLEMAN, “Deel 3. Buitengerechtelijke bescherming” in P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. 

VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 35, 

63. 
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beuren zal het buitengerechtelijk mandaat eveneens bij notariële akte moeten 

gegeven zijn. 

 

3. Conclusie met betrekking tot het gebruik van de maatschap 

in aanwezigheid van onbekwame personen 

 

139.We kunnen concluderen293 dat de werking van een burgerlijke maatschap (voor 

doeleinden van familiale vermogensplanning) aanzienlijk belemmerd kan worden 

ingeval van de aanwezigheid van minderjarige of meerderjarige onbekwame per-

sonen. Men moet bij elke handeling die men stelt de reflex hebben om zich af te 

vragen of deze handeling wel verenigbaar is met het statuut van de onbekwame 

en of er in dat geval al dan niet een voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst 

vereist zal zijn. Dit zorgt voor tijdverlies wat niet echt bevorderlijk is voor de effi-

ciëntie van het vermogensplanningsvehikel. De potentiële oprichters van een 

burgerlijke maatschap zullen zich dus vooraf de vraag moeten stellen of zij al dan 

niet bereid zijn om op deze manier een burgerlijke maatschap in het leven te roe-

pen. Indien zij hier geen graten in zien lijkt de maatschap mij nog steeds een ge-

schikt instrument voor het organiseren van de familiale vermogensplanning.  

 

Deel 2: Zakenrechtelijke aspecten 
 

140.Uiteraard kan men bij een bespreking van de burgerrechtelijke aspecten geen 

bespreking van de zakenrechtelijke eigenschappen uit de weg gaan. Met de za-

kenrechtelijke eigenschappen bedoel ik onder meer de verschillende modaliteiten 

waaronder een inbreng in een maatschap kan gebeuren (in volle eigendom, in 

vruchtgebruik of door middel van de toekenning van een gebruiksrecht) en de 

zakelijke rechten die de maten als gevolg van hun inbreng verwerven op de goe-

deren van het maatschapsvermogen. 

1. Inleiding: inbreng 

141.Een inbreng is een conditio sine qua non om de hoedanigheid van een maat in 

een vennootschap te verwerven. Zoals gezegd kent men zowel inbrengen in 

geld, in natura als in nijverheid. Een inbreng kan zowel in eigendom (volle eigen-

dom, blote eigendom) als in genot ( en dit zowel onder de vorm van een zaken-

rechtelijk recht van vruchtgebruik als onder de vorm van een verbintenisrechtelijk 

genotsrecht).294 

                                                           
293 Dit blijkt uit Hoofdstuk 3, deel 1, onderdeel 1 en 2. 
294 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 269. 
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142.Enkel een inbreng in eigendom doet een onverdeelde mede-eigendom ontstaan 

tussen alle maten van de maatschap. Brengt men enkel een gebruiksrecht in, dan 

ziet men -voor de duur van de maatschap- af van zijn exclusief gebruiks- en 

beschikkingsrecht ten voordele van de collectiviteit van de maten. Bij een inbreng 

van een recht van vruchtgebruik, behoudt de maat voor zichzelf de blote eigen-

dom. Beperkt de inbreng zich tot een verbintenisrechtelijk recht van gebruik dan 

behoudt de maat de volle eigendom van het goed. Pas wanneer de maatschap 

eindigt, beschikt de inbrenger opnieuw onverkort over alle eigendomsrechten in 

zijn hoedanigheid van volle eigenaar.295Het is van cruciaal belang om in de sta-

tuten te preciseren of de inbreng in eigendom dan wel in genot gebeurt. 

 

143.Het Wetboek van Vennootschappen bevat zelf geen enkele bepaling die de aard 

van de inbreng bepaalt wanneer de statuten van de maatschap hieromtrent niets 

voorzien. Vóórdat de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot 

vennootschappen werden opgeheven door de wet van 7 mei 1999 was dit an-

ders.296 De art.1838-1839 BW die van suppletief recht waren en van toepassing 

op de algemene vennootschap bepaalden immers dat roerende goederen in ei-

gendom ingebracht werden en onroerende goederen in genot. De rechtsleer 

paste deze bepalingen naar analogie toe op de burgerlijke vennootschap.297 Vol-

gens sommige rechtsleer moet de aard van de inbreng in een burgerlijke maat-

schap, bij gebreke aan duidelijke statutaire bepalingen, worden afgeleid uit feite-

lijke indicaties. Zo zou het tijdelijk karakter van de vennootschap eventueel kun-

nen wijzen op een inbreng in genot.298 Anderen wijzen er op dat hoewel een in-

breng in een maatschap vaak in eigendom gebeurt dit niet tot de essentie van 

het maatschapscontract behoort. Opdat een maatschap haar doel kan bereiken, 

volstaat het dat zij het genot en het gebruik kan hebben van de ingebrachte goe-

deren. Een onverdeeld eigendomsrecht in hoofde van de collectiviteit van de 

maten is hiervoor niet noodzakelijk. Het tot stand brengen van een bijzondere 

onverdeeldheid is volgens deze rechtsleer een aparte eigendomsoverdragende 

verrichting die een bijzondere overeenkomst veronderstelt om ze tot stand te 

brengen en te bewijzen.299 

                                                           
295 J. VAN BAEL, “De inbreng in een maatschap” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE, L. WEYTS 

(eds), Notariële clausules – Liber amicorum Professor Johan Verstraete, Antwerpen-

Oxford, Intersentia, 2007,423, 6. 
296 Wet 7 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen, BS 6 augustus 1999, 

03002. 
297 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 269; J. VAN BAEL, “De inbreng in 

een maatschap” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE, L. WEYTS (eds), Notariële clausules – Li-
ber amicorum Professor Johan Verstraete, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2007,424, 7. 

298 S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 269-270. 
299 J. VAN BAEL, “De inbreng in een maatschap” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE, L. WEYTS 

(eds), Notariële clausules – Liber amicorum Professor Johan Verstraete, Antwerpen-

Oxford, Intersentia, 2007, 424, 7. 
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Elke inbreng in een burgerlijke maatschap wordt vergoed tegen delen of deelge-

rechtigdheden. Deze geven zowel recht op lidmaatschapsrechten (stemrecht in 

de algemene vergadering) als op patrimoniale rechten. De patrimoniale rechten 

van een maat omvatten zowel zijn zakelijke rechten als economische deelge-

rechtigdheden. De zakelijke deelgerechtigdheid verwijst naar de zakelijke rechten 

op de goederen behorende tot het maatschapsvermogen. Economische deelge-

rechtigdheid verwijst naar de vorderingsrechten die een maat bezit zoals het 

recht op winst en het liquidatiesaldo bij het einde van de maatschap.300 

 

144.Een belangrijk deel van de rechtsleer houdt voor dat art.577-2§2 BW, dat be-

trekking heeft op gewone onverdeeldheden, van toepassing is wanneer de statu-

ten niet precies omschrijven wat het aantal delen is dat elke maat aanhoudt in de 

maatschap.301 Op basis van deze bepaling zal elke deelgenoot dan geacht wor-

den een gelijk aantal delen te hebben in de maatschap. 

 

2. Voorwerp van de inbreng in een maatschap 

 

145.Een burgerlijke maatschap beoogt controle- en inkomstenbehoud. Om dit in-

komstenbehoud te realiseren wordt de techniek van de maatschap vaak gecom-

bineerd met  het recht van vruchtgebruik. De praktijk hanteert hiervoor verschil-

lende werkwijzen. Ouders kunnen allereerst een burgerlijke maatschap oprichten 

en vervolgens een aantal van hun delen met voorbehoud van vruchtgebruik 

schenken aan hun kinderen. Hierdoor hebben de ouders delen in vruchtgebruik 

en hun kinderen delen in blote eigendom. Indien de schenking geen betrekking 

had op de totaliteit van de deelgerechtigdheden in de maatschap, behouden de 

ouders daarnaast nog een aantal delen in volle eigendom.302 

 

146.Een andere handelwijze bestaat erin dat de ouders eerst een schenking doen 

met voorbehoud van vruchtgebruik van bepaalde vermogensbestanddelen 

(meestal een effectenportefeuille en/of cash) en vervolgens samen met hun kin-

deren overgaan tot oprichten van een burgerlijke maatschap. De ouders brengen 

dan hun vruchtgebruik op de geschonken tegoeden in, de kinderen brengen de 

blote eigendom in van deze tegoeden. Indien gewenst kunnen de ouders bijko-

                                                           
300 D. DEMAREZ, B. KEIRSBILCK, De maatschap als instrument van successieplanning in The-

mis. School voor postacademische juridische vorming, Brugge, die Keure, 2012, 8-9, 15. 
301 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003,270, 2; D. DEMAREZ, 

B. KEIRSBILCK, De maatschap als instrument van successieplanning in Themis. School 
voor postacademische juridische vorming, Brugge, die Keure, 2012, 9,16. 

302 V. SAGAERT, S. VAN WAEYENBERGHE, “Vruchtgebruiken en maatschap”, TEP 2011, 156, 

200. 
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mend nog een (minieme) inbreng in volle eigendom doen van andere goederen. 

Om successierechten bij het overlijden te vermijden, wijst men er in de rechtsleer 

op dat men bij de inbreng best voorziet in een zakelijke subrogatie. Voor inbren-

gen in vruchtgebruik worden dan deelbewijzen in vruchtgebruik toegekend. In-

brengen in blote eigendom en volle eigendom geven respectievelijk recht op de-

len in blote eigendom en volle eigendom.303 Zonder zakelijke subrogatie zou elke 

inbrenger deelbewijzen in volle eigendom verkrijgen in functie van de waarde van 

zijn inbreng. 

 

3. Recht op delen in vruchtgebruik en winst in de maatschap  

 

147.De vruchtgebruiker heeft recht op de vruchten van het goed waarop het vrucht-

gebruik rust. Dit maakt deel uit van zijn genotsbevoegdheid. Als een persoon een 

vruchtgebruik heeft op deelbewijzen van een maatschap dan voorzien de statu-

ten dat de winsten die toebedeeld worden per deelbewijs zullen toekomen aan 

de vruchtgebruiker.304  

 

Waaruit deze winsten bestaan, wordt bepaald in de statuten. Bestaat het ver-

mogen van de maatschap uit een effectenportefeuille dan voorziet men door-

gaans dat winst gelijk is aan het verschil tussen de burgerlijke vruchten (interes-

ten, dividenden,…) en de (al dan niet gerealiseerde) meerwaarden enerzijds en 

de kosten anderzijds in een nader bepaalde tijdsspanne (meestal een kalender-

jaar). De vruchten waarop de vruchtgebruiker van deelbewijzen in een burgerlijke 

maatschap aanspraak kan maken, zijn dan omvangrijker dan de natuurlijke en 

burgerlijke vruchten waarvan sprake in art. 582 BW. 

 

Ingevolge art.586 BW worden burgerlijke vruchten geacht van dag tot dag te zijn 

verkregen. Het suppletiefrechtelijk karakter van deze bepaling en de grote wils-

autonomie die een burgerlijke maatschap kenmerkt, maken dat de statuten vaak 

zullen voorzien dat de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursor-

gaan, beslist of de winsten al dan niet worden uitgekeerd aan de maten.305 Pas 

vanaf het moment dat een beslissing tot winstuitkering werd genomen ontstaat er 

in hoofde van de vruchtgebruiker/maat een recht op winst. 

 

                                                           
303 V. SAGAERT, S. VAN WAEYENBERGHE, “Vruchtgebruiken en maatschap”, TEP 2011,156, 

202. 
304 V. SAGAERT, S. VAN WAEYENBERGHE, “Vruchtgebruiken en maatschap”, TEP 2011,157, 

200. 
305 V. SAGAERT, S. VAN WAEYENBERGHE, “Vruchtgebruiken en maatschap”, TEP 2011,159, 

204. 
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148.In de rechtsleer wijst men er op dat men in de statuten best ook het lot regelt 

van niet-uitgekeerde winsten. Wassen deze aan bij het kapitaal en komen ze bij-

gevolg ten goede aan de maten/blote eigenaars of kunnen ze later nog worden 

opgenomen door de vruchtgebruiker?306 

 

149.Men kan zich afvragen waarom men al dan niet ervoor zou moeten kiezen om de 

niet-uitgekeerde winst beschikbaar te maken voor de vruchtgebruiker. Een be-

langrijk motief is de fiscaliteit. Indien men ervoor kiest om de niet-uitgekeerde 

winst niet beschikbaar te maken voor de vruchtgebruiker, dan heeft dit tot gevolg 

dat de niet-gerealiseerde winst vanaf dan deel zal uitmaken van het maat-

schapsvermogen. Dit impliceert dat deze winst ten goede zal komen aan de blote 

eigenaars en dat zij aldus belast zal worden307. Het is dus mogelijk en zeker ook 

interessant met het oog op de fiscale gevolgen om de inkomsten van de vrucht-

gebruiker te moduleren. Indien de statuten in het geheel niets vermelden omtrent 

deze vruchten of de bestemming van niet-uitgekeerde winsten dan zullen zij (of 

bepaalde delen ervan) automatisch toekomen aan de vruchtgebruiker308. Bij niet-

uitgekeerde winst moet men er zich tevens van bewust zijn dat men mogelijks in 

het vaarwater van het art. art.2.7.1.0.5,§1 VCF309 komt310. Dit zal mogelijk zijn 

wanneer men in de drie jaar voorafgaand aan het overlijden van een maat beslist 

tot niet-uitkering van de gerealiseerde winst311. Ook wanneer de vruchtgebruiker 

deze niet-uitgekeerde winsten opneemt of afhaalt in de drie jaar voorafgaand 

aan het overlijden loopt men het risico om onder het toepassingsgebied van 

art.2.7.1.0.5,§1 VCF  te vallen312.  

 

150.Een kritische houding ten opzichte van de herkwalificatie als een onrechtstreek-

se schenking is aan te raden. De fiscus redeneert als volgt: de persoon die het 

vruchtgebruik heeft over delen van een maatschap zal vaak op grond van de sta-

tuten het stemrecht over deze delen kunnen uitoefenen. Bijgevolg zal een beslis-

sing van de algemene vergadering tot niet-uitkering van de winst eventueel kun-

nen neerkomen op een beslissing tot afstand van de vruchten door de vruchtge-

bruiker. Ook wanneer de vruchtgebruiker ervoor kiest om de vruchten niet binnen 

de statutair voorziene termijn op te nemen zou men voornoemde redenering kun-

                                                           
306 V. SAGAERT, S. VAN WAEYENBERGHE, “Vruchtgebruiken en maatschap”, TEP 2011,159, 

205. 
307 V. SAGAERT, S. VAN WAEYENBERGHE, “Vruchtgebruik en maatschap”, TEP 2011, 159, 205. 

308 Art.582 juncto art.586 BW. 
309 Dit artikel betreft de herkwalificatie naar een onrechtstreekse schenking. 
310 Het oude art.7 W.Succ. 
311 M. DELBOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 

65 antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 115. 
312 V. SAGAERT, S. VAN WAEYENBERGHE, “Vruchtgebruik en maatschap”, TEP 2011, 160, 205. 
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nen volgen. Ook deze handelwijze zou kunnen neerkomen op een onrechtstreek-

se schenking aan de blote eigenaars313. 

 

 

4. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik als alterna-

tief voor de burgerlijke maatschap.  

 

151.Beogen ouders controle- en inkomstenbehoud bij de overdracht van hun patri-

monium naar hun kinderen, dan kan de loutere schenking met voorbehoud van 

vruchtgebruik die niet gecombineerd wordt met andere technieken een alternatief 

zijn voor de burgerlijke maatschap. In de praktijk ziet men dan ook vaak dat ou-

ders een effectenportefeuille schenken aan hun kinderen met voorbehoud van 

vruchtgebruik. In hun hoedanigheid van vruchtgebruiker blijven de ouders aldus 

genieten van alle burgerlijke vruchten (interesten, dividenden, ...) voortgebracht 

door de portefeuille in kwestie. 

 

Om het beheer van de effectenportefeuille, met inbegrip van het stellen van da-

den van beschikking, toe te kennen aan de vruchtgebruiker wordt er in de praktijk 

onder meer gebruik gemaakt van volgende oplossingen. Een eerste methode die 

wordt gehanteerd is het toekennen door de blote eigenaar van een uitgebreid 

beheersmandaat aan de vruchtgebruiker.314 

 

Een tweede techniek bestaat erin om het vruchtgebruik conventioneel te onder-

werpen aan het regime van quasi-vruchtgebruik waardoor de vruchtgebruiker 

over verregaande beschikkings- en vervreemdingsbevoegdheden beschikt.315 

 

Een laatste techniek tot slot, is het op conventionele wijze toekennen van het ka-

rakter van feitelijke universaliteit aan de beleggingsportefeuille. Hierdoor slaat het 

vruchtgebruik niet op de individuele effecten die de portefeuille samenstellen 

maar wel op de portefeuille in globo. Bij het einde van het vruchtgebruik slaat de 

restitutieplicht aldus op de portefeuille zoals hij op dat moment is samengesteld 

                                                           
313 V. SAGAERT, S. VAN WAEYENBERGHE, “Vruchtgebruik en maatschap”, TEP 2011, 160, 207. 

314 A. VERBEKE, “Vruchtgebruik/ Bevoegdheid vruchtgebruiker/ Effectenportefeuille: civiele 

aspecten” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS, H. DERYCKE (eds), Handboek Estate Planning 
Boek 2 Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, Gent, Larcier, 2009, 393, 

630. 
315 A. VERBEKE, “Vruchtgebruik/ Bevoegdheid van de  vruchtgebruiker/ Conventioneel quasi-

vruchtgebruik: civiele aspecten” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS, H. DERYCKE (eds), Hand-
boek Estate Planning Boek 2 Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, Gent, 

Larcier, 2009, 389, 621. 
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en dus niet op de portefeuille zoals hij was opgebouwd bij de aanvang van het 

vruchtgebruik.316 

 

  

                                                           
316 A. VERBEKE, “Vruchtgebruik/ Bevoegdheid vruchtgebruiker/ Effectenportefeuille: civiele 

aspecten” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS, H. DERYCKE (eds), Handboek Estate Planning 
Boek 2 Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, Gent, Larcier, 2009, 395, 

633. 



79 
 

Hoofdstuk 4: Fiscaalrechtelijke aspecten 
 

152.In dit hoofdstuk zal ik tot slot enkele fiscaalrechtelijke aspecten van de burgerlij-

ke maatschap belichten. Ik zal mij daarbij evenwel beperken tot de regels die 

gelden voor belastingplichtigen onderworpen aan de Vlaamse fiscale reglemen-

tering. 

 

1. Fiscale transparantie 

 

153.De maatschap is een fiscaal transparant vehikel. Dit wil zeggen dat zij voor de 

personenbelastingen als het ware wordt genegeerd, de de fiscus zal zijn aanslag 

vestigen alsof de inkomsten rechtstreeks door elk van de maten werden gereali-

seerd317. De fiscale transparantie heeft bovendien voor gevolg dat de maatschap 

niet zal onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, men kan dit afleiden 

uit art. 179 WIB. Hoewel men in dit artikel de wettelijke grondslag voor de fiscale 

transparantie van onder meer de maatschap kan vinden, wordt dit door de wet-

gever andermaal benadrukt in de artikelen 29 (§1) en 364 WIB.318 Art.29, §1WIB 

stelt kort samengevat dat de winsten die de vennoten onder andere uit een 

maatschap krijgen  geacht worden eigen winsten te zijn. Deze winsten worden 

met andere woorden geacht meteen door de vennoten gerealiseerd te zijn en niet 

middels tussenkomst van een maatschap Art.364 WIB gaat verder in op de wijze 

en het tijdstip waarop de winst van de maten moet worden vastgesteld. 

 

154.Wat zijn nu de gevolgen en de eventuele voor- en/of nadelen verbonden aan 

de fiscale transparantie? Is dit wenselijk en dan meer bepaald in het kader van 

een burgerlijke maatschap die wordt aangewend voor doeleinden van familiale 

vermogensplanning. Om hierop een onderbouwd antwoord te kunnen geven kan 

het nuttig zijn om de vergelijking te maken met constructies of vehikels die niet 

onder de fiscale transparantie vallen. Het gaat dan meer bepaald om de meer-

derheid van de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.  

 

Een eerste, en meteen ook het belangrijkste, voordeel verbonden aan de fiscale 

transparantie is dat de burgerlijke maatschap in tegenstelling tot vennootschap-

pen met rechtspersoonlijkheid niet zal onderworpen zijn aan de vennootschaps-

belasting. Door het feit van de fiscale transparantie zullen de belastingen gehe-

ven worden alsof er geen maatschap was. Ingeval van de maatschap stelt de 

rechtsleer dat de fiscale transparantie voortvloeit uit de afwezigheid van rechts-

                                                           
317 P. LALEMAN, “De burgerlijke maatschap uitgeklaard”, TEP 2007, 268, 310. 
318 C. TAGHON, “Fiscaal transparante samenwerkingsvormen in de sector van de vrije beroe-

pen Notities inzake inkomstenbelasting”, Not.Fisc.M. 2004, 170. 
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persoonlijkheid, DEMAREZ en KEIRSBILCK noemen dit de “vennootschapsrech-

telijke transparantie”319. 

 

2. Personenbelasting of vennootschapsbelasting?  

 

155.Uit het feit dat de burgerlijke maatschap een fiscaal transparant vehikel is, volgt 

dat zij niet onderworpen zal zijn aan de vennootschapsbelasting. De maten zullen 

bijgevolg belast worden alsof zij de inkomsten zelf gerealiseerd hebben. Dit op 

grond van de personenbelasting. 

 

156.Men moet drie hypothesen van elkaar onderscheiden om een overzicht te kun-

nen geven van wat de maten verschuldigd zullen zijn op het vlak van de perso-

nenbelasting. Men moet namelijk de situatie bekijken op het moment van de op-

richting, de situatie tijdens het bestaan van de maatschap en tot slot de situatie 

bij ontbinding van de maatschap. 

 

a. Fiscale gevolgen van de oprichting  

 

157.Wat zijn de gevolgen voor de maten op fiscaal vlak bij de oprichting van een 

burgerlijke maatschap? Een maatschap is een vennootschap (weliswaar zonder 

rechtspersoonlijkheid) en heeft dus per definitie het doel om een (on)rechtstreeks 

vermogensvoordeel320 toe te kennen aan de maten321. Dit vermogensvoordeel kan 

diverse gevolgen hebben voor de maten op fiscaal vlak. 

 

158.Bij de oprichting van een burgerlijke maatschap moet men zich afvragen of men 

hierbij registratierechten zal verschuldigd zijn. Dit gegeven is afhankelijk van de 

vraag of men verplicht is om de oprichtingsakte (in casu de maatschapsovereen-

komst) te laten registreren. Zoals ik eerder al beschreven heb, is het perfect mo-

gelijk om een burgerlijke maatschap op te richten middels een gewone onder-

handse overeenkomst (in principe kan men de maatschap zelfs mondeling op-

richten maar het is duidelijk dat dit geen goed idee is in het licht van de bewijs-

voering). Voor een onderhandse overeenkomst geldt geen registratieverplichting 

en bijgevolg zullen er ook geen registratierechten verschuldigd zijn322. Indien men 

                                                           
319 D. DEMAREZ, B. KEIRSBILCK, De maatschap als instrument van successieplanning in The-

mis. School voor postacademische juridische vorming, Brugge, die Keure, 2012, 33, 54. 
320 Art.1 W.Venn. 
321 R. DEBLAUWE, “Deel 13 Vermogensplanning met vennootschappen zonder rechtsper-

soonlijkheid” in P. TAELMAN, J. DU MONGH, J. VERSTRAETE, M. PUELINCKX-COENE, V. 

SAGAERT, N. GEELHAND, J. VERHOEYE, L. WEYTS, J. BAEL, J. ERAUW, H. DE WULF, B. 

PEETERS, A. WYLLEMAN, R. DEBLAUWE en C. DE WULF, Familiale vermogensplanning, 
740, 23. 

322 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003, 275. 
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de oprichtingsakte op eigen initiatief laat registreren zal de fiscus wel registratie-

rechten heffen op grond van art.115 W.Reg.323 Men moet wel voor ogen houden 

dat het voorgaande enkel geldt als er geen onroerende goederen “ingebracht” 

worden in de burgerlijke maatschap die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor 

bewoningsdoeleinden. In dat geval immers zal er in het Vlaamse Gewest een re-

gistratierecht van 10 % verschuldigd zijn.324. 

 

159.Bij de oprichting van een burgerlijke maatschap is het mogelijk dat men door de 

“inbreng” van bepaalde vermogensbestanddelen meerwaarden zal realiseren. 

Zoals ik hierna zal uitleggen hoeft dit niet steeds het geval te zijn. Hoe moet men 

die eventuele meerwaarden die men realiseert in het kader van de oprichting van 

een burgerlijke maatschap dan behandelen op fiscaal vlak? 

 

Om te kunnen spreken van een realisatie van meerwaarden is het vereist dat er 

een vermogensverschuiving plaatsgevonden heeft. Dit zal bijvoorbeeld niet het 

geval zijn indien de maten reeds voor de “inbreng” in de burgerlijke maatschap 

in onverdeeldheid waren325. In dat geval vindt er immers geen vermogensver-

schuiving plaats en kan men dan ook geen meerwaarde realiseren. Men kan zich 

dan de vraag stellen op welke manier meerwaarden dan wel verwezenlijkt wor-

den. Hierboven heb ik reeds vermeld dat men een vermogensverschuiving nodig 

heeft om te kunnen spreken van de realisatie van een meerwaarde. Het goed 

waarop een meerwaarde gerealiseerd wordt moet het vermogen van de persoon 

of vennootschap in kwestie verlaten. Dit kan onder meer door een verkoop, een 

ruil, een onteigening326. Ook in de Commentaren betreffende het Wetboek van 

Inkomstenbelasting, meer bepaald nummer 24/55327, werd een omschrijving op-

genomen van handelingen die van aard kunnen zijn om een meerwaarde te reali-

seren. De commentaar formuleert de realisatie van meerwaarden als volgt: “Er is 

verwezenlijking of realisatie bij elke rechtshandeling waarbij één of meer activa de onder-

neming verlaten en door een tegenwaarde worden vervangen” en “Een meerwaarde kan 

worden verwezenlijkt zowel bij verkoop als bij inbreng in vennootschap, ruil, onteigening, 

                                                           
323 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003, 275. Opmerking: het 

tarief van art.115 Vlaams W.Reg. werd naar 0 procent herleid, bijgevolg zal men vandaag 

zelfs bij vrijwillige aanbieding ter registratie geen registratierechten moeten betalen.  
324 Art.115 Vlaams W.Reg. 
325 R. DEBLAUWE, “Deel 13 Vermogensplanning met vennootschappen zonder rechtsper-

soonlijkheid” in P. TAELMAN, J. DU MONGH, J. VERSTRAETE, M. PUELINCKX-COENE, V. 

SAGAERT, N. GEELHAND, J. VERHOEYE, L. WEYTS, J. BAEL, J. ERAUW, H. DE WULF, B. 

PEETERS, A. WYLLEMAN, R. DEBLAUWE en C. DE WULF, Familiale vermogensplanning, 

746, 32.  
326 R. DEBLAUWE, “Deel 13 Vermogensplanning met vennootschappen zonder rechtsper-

soonlijkheid” in P. TAELMAN, J. DU MONGH, J. VERSTRAETE, M. PUELINCKX-COENE, V. 

SAGAERT, N. GEELHAND, J. VERHOEYE, L. WEYTS, J. BAEL, J. ERAUW, H. DE WULF, B. 

PEETERS, A. WYLLEMAN, R. DEBLAUWE en C. DE WULF, Familiale vermogensplanning, 

746, 33. 
327 Commentaar op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen nr.24/55. 
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opeising in eigendom, ontvangst van een verzekeringsvergoeding bij vernieling enz. (zie 

voormeld arrest Cass., 9.2.1960, Steverlynck, Bull. 366, blz. 1181).” 328  

 

Eens we bepaald hebben of een rechtshandeling al dan niet van aard is om een 

meerwaarde te realiseren, moeten we ons afvragen op welke wijze de aldus ge-

realiseerde meerwaarde belast dient te worden. Er zijn in deze twee opties: na-

melijk enerzijds de belasting als beroepsinkomsten329 en anderzijds de belasting 

als diverse inkomsten330.  

 

 

b. Fiscale gevolgen tijdens het bestaan van de maatschap  

 

160.Zoals eerder al vermeld werd, is de burgerlijke maatschap ten gevolge van haar 

fiscale transparantie en op grond van de artikelen 2, §2, °1 WIB en179 WIB331 niet 

onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Dit impliceert dat tijdens het be-

staan van de maatschap op fiscaal vlak enkel de personenbelastingen (inkom-

stenbelastingen) zullen spelen. Aangezien de personenbelasting nog steeds een 

bevoegdheid is van de federale overheid, moet men op dit punt niet nakijken of 

de invoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit enige invloed heeft gehad.  

 

Om de toestand wat betreft de personenbelasting (inkomstenbelasting) te kun-

nen beoordelen moeten we uitmaken wat de belastbare grondslag is en of de 

eventuele inkomsten van een maatschap binnen desbetreffende grondslag val-

len. Men moet zich onder andere afvragen of de inkomsten van een maatschap 

vallen onder één van de punten van art.6 WIB namelijk: inkomen van onroerende 

goederen, van roerende goederen en kapitalen, van beroepsinkomsten of van di-

verse bronnen.  

 

In tegenstelling tot vennootschappen met rechtspersoonlijkheid is het niet per se 

zo dat de inkomsten van een maatschap (een vennootschap zonder rechtsper-

soonlijkheid) als beroepsinkomsten of als winst moeten beschouwd worden332. 

Volgens art.1 W.Venn. moet een maatschap- net zoals alle andere vennoot-

schapsvormen- een winstoogmerk hebben. Dit winstoogmerk impliceert echter 

niet dat het automatisch om beroepsinkomsten zou gaan. Men kan immers ook 

                                                           
328 Commentaar op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen nr.24/55, paragraaf 1. 
329 Art.41 WIB. 
330 Art.90,1° of 9° WIB. 
331 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003, 276. 
332 Art.183 WIB en R. DEBLAUWE, “Deel 13 Vermogensplanning met vennootschappen zonder 

rechtspersoonlijkheid” in P. TAELMAN, J. DU MONGH, J. VERSTRAETE, M. PUELINCKX-

COENE, V. SAGAERT, N. GEELHAND, J. VERHOEYE, L. WEYTS, J. BAEL, J. ERAUW, H. DE 

WULF, B. PEETERS, A. WYLLEMAN, R. DEBLAUWE en C. DE WULF, Familiale vermogens-
planning, 741, 24. 
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winst beogen zonder dit via de beroepsmatige weg trachten te realiseren. Indien 

men gezamenlijk zou investeren in onroerend goed of gemeenschappelijk gelden 

zou beleggen, dan zou dit geen aanleiding geven tot de realisatie van beroepsin-

komsten. 333 Volgens de rechtsleer en de rechtspraak van het Hof van Cassatie334 

moeten de meerwaarden (en dus inkomsten) die men via de burgerlijke maat-

schap realiseert belast worden als diverse inkomsten zoals voorzien in art.90,1° 

en/of 9° WIB.  

 

Het is echter wél mogelijk dat men te maken heeft met een commerciële maat-

schap. Daar zal het doorgaans wel zo zijn dat de inkomsten van de maatschap 

moeten beschouwd worden als beroepsinkomsten daar de maatschap zal ge-

bruikt worden voor commerciële (en dus professionele) doeleinden. In het kader 

van de familiale vermogensplanning zal men echter weinig tot niet opteren voor 

het gebruik van een commerciële maatschap. Moet men de inkomsten van een 

burgerlijke maatschap dan plaatsen onder (on)roerende inkomsten, onder inkom-

sten uit kapitaal of onder diverse inkomsten?  

 

Vaak worden burgerlijke maatschappen gebruikt om geldsommen te beleggen. In 

dat geval zullen de inkomsten die de maatschap op die manier verkrijgt ingevolge 

art.17 WIB vallen onder “inkomsten uit roerende goederen en kapitalen”. Voor-

noemd artikel stelt immers dat men onder inkomsten uit roerende goederen en 

kapitalen onder meer dient te verstaan: dividenden (art.17,§1, °1WIB), interesten 

(art.17,§1,°2 WIB). Indien er in het maatschapsvermogen ook andere roerende 

goederen zitten dan geldsommen dan zouden de inkomsten ook kunnen vallen 

onder art.17, §1, °3 WIB (inkomsten uit verhuring, verpachting, concessie en ge-

bruik van roerende goederen). Ook in de rechtsleer is een groot aantal rechtsge-

leerden de mening toegedaan dat men in het kader van een familiale burgerlijke 

maatschap niet spreekt over winsten, maar over (on)roerende inkomsten335. Voor 

de kwalificatie moeten we de algemene regels toepassen. Dit houdt in dat de in-

komsten gegenereerd door roerende goederen roerende inkomsten zijn en de in-

komsten die voortvloeien uit onroerende goederen onroerend zijn.  

 

c. Fiscale gevolgen bij het einde van de maatschap  

                                                           
333 R. DEBLAUWE, “Deel 13 Vermogensplanning met vennootschappen zonder rechtsper-

soonlijkheid” in P. TAELMAN, J. DU MONGH, J. VERSTRAETE, M. PUELINCKX-COENE, V. 

SAGAERT, N. GEELHAND, J. VERHOEYE, L. WEYTS, J. BAEL, J. ERAUW, H. DE WULF, B. 

PEETERS, A. WYLLEMAN, R. DEBLAUWE en C. DE WULF, Familiale vermogensplanning, 

740, 24. 
334 Cass. 19 februari 1976, Arr.Cass 1976, 724-728; Cass. 3 juni 1976, Arr.Cass. 1976, 

1097-1105. 
335 P. HINNEKENS, “Enkele aandachtspunten inzake de toepassing van de transparantie in de 

Belgische fiscale praktijk”, TFR 2000, 947; J. VANOVERBEKE, “De familiale burgerlijke 

vennootschap-Een instrument voor successieplanning”, TFR 2000, 607, 184. 
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161.In de mate dat er bij de ontbinding van een burgerlijke maatschap vermogens-

verschuivingen plaatsvinden kunnen er meerwaarden gerealiseerd worden in 

hoofde van de maten. Hoe moet men deze  meerwaarden nu belasten? In dit ge-

val moeten dezelfde regels worden gehanteerd als diegenen die men bij de op-

richting van de maatschap toepast336. 

 

3. De schenkbelasting 

162.Een overdracht van een patrimonium met controle- en inkomstenbehoud voor 

de schenkers wordt vaak gerealiseerd door een schenking te combineren met het 

opzetten van een burgerlijke maatschap. In de praktijk heeft deze overdracht 

vaak een effectenportefeuille en/of cash als voorwerp. 

 

Zoals ik reeds eerder aanstipte kan men hiervoor op twee manieren te werk gaan. 

Ofwel eerst de effectenportefeuille en/of cash (al dan niet met voorbehoud van 

vruchtgebruik) schenken aan de kinderen, gevolgd door de oprichting van een 

burgerlijke maatschap. Ofwel richt men eerst een burgerlijke maatschap op en 

schenkt men nadien deelbewijzen in de burgerlijke maatschap. Opteert men er-

voor om eerst de effectenportefeuille en/of cash te schenken aan de kinderen, 

dan beschikt de schenker over een waaier aan schenkingstechnieken. Zo kan hij 

de schenking realiseren via een Belgische notaris. Het verlijden van de notariële 

schenkingsakte maakt dan meteen de Vlaamse schenkbelasting opvorderbaar. 

 

Sedert 1 januari 2015 int de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) immers zelf de 

successie-en registratierechten.337  

 

163.Alle bepalingen die voorheen waren opgenomen in het Vlaams Wetboek der 

Successierechten en in het Vlaams Wetboek der registratie-, hypotheek- en grif-

fierechten werden daarom opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna 

VCF genoemd)d. Inhoudelijk werd er weinig gewijzigd aan de vroegere regle-

mentering. Enkele basisbegrippen kregen wel een andere formulering. De nieuwe 

verzamelnaam voor successierecht en recht van overgang luidt voortaan “erfbe-

lasting”. In plaats van schenkingsrechten heeft men het nu over “schenkbelas-

ting”. 

 

                                                           
336 Met name in geval van de realisatie van meerwaarden: art.41 of 90,°1 en 9 WIB naarge-

lang het om beroeps- of diverse inkomsten gaat. 
337 Vlaams Decreet van 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 

13 december 2013, BS 29 januari 2015. 
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164.De schenking van een effectenportefeuille en/of cash zal worden belast aan het 

tarief van de schenkbelasting dat geldt in de rechte lijn, namelijk 3 %.338 De be-

lastbare grondslag voor schenkingen van roerende goederen is in principe de 

verkoopwaarde van de geschonken goederen, zonder aftrek van lasten.339 De 

VCF voorziet evenwel in een aantal afwijkende regels. Voor de schenking van de 

blote eigendom van roerende goederen waarvan de schenker zich het vruchtge-

bruik heeft voorbehouden is de belastbare grondslag gelijk aan de verkoopwaar-

de van de volle eigendom van de goederen.340 

 

Voor financiële instrumenten die toegelaten zijn tot de verhandeling op Belgische 

of buitenlandse gereglementeerde markten of op Belgische of buitenlandse mul-

tilaterale handelsfaciliteiten wordt de belastbare grondslag vastgesteld volgens 

de beurswaarde ervan op datum van de eerste dag van de maand waarin de 

schenking plaatsvindt. Als er op die dag geen notering is, geldt de beurswaarde 

op de eerstvolgende dag waarop er opnieuw een notering wordt vastgesteld. Als 

er op de datum van de eerste dag van de maand waarin de schenking plaatsvindt 

voor bepaalde van de geschonken waarden wel en voor andere geen notering is, 

wordt de belastbare grondslag van die laatste waarden vastgesteld volgens de 

beurswaarden op de eerstvolgende dag waarop er wel een notering is.341 

 

Een effectenportefeuille en cash342 kunnen ook geschonken worden door middel 

van een bankgift. Dit is een vorm van onrechtstreekse schenking waarbij de 

schenker effecten/cash van zijn rekeningen overschrijft naar een rekening op 

naam van de begiftigde. Nadat de rekening van de begiftigde werd gecrediteerd 

wordt er doorgaans een geschrift opgemaakt, ondertekend door schenker en be-

giftigde (de zogenaamde “pacte adjoint”) waarin de schenker bevestigt dat de 

overschrijving gebeurde ten titel van schenking en waarin de eventuele voor-

waarden en lasten, gekoppeld aan de schenking, kunnen worden hernomen. Bij 

dergelijke vorm van onrechtstreekse schenking zal de schenkbelasting slechts 

verschuldigd zijn op het ogenblik waarop de “pacte adjoint” vrijwillig aangeboden 

wordt ter registratie. De aanbieding ter registratie dient te geschieden vóór het 

overlijden van de schenker.343 

165.Indien ouders eerst overgaan tot oprichting van een burgerlijke maatschap en 

vervolgens deelbewijzen schenken aan hun kinderen, dan zal deze schenking 

noodgedwongen dienen te gebeuren via authentieke akte. “Aandelen” op naam 

                                                           
338 Art.2.8.4.1.1,§2,°1 VCF. 
339 Art.2.8.3.0.1,§1 VCF. 
340 Art.2.8.3.0.1,§2,°5 VCF. 
341 Art.2.8.3.0.1,§2,°1 VCF. 
342 Een schenking van cash kan ook gebeuren via een handgift. Dit is via de materiële traditio 

van cash door de schenker aan de begiftigde. 
343 C. DECKERS, J. DE HERDT, N. GEELHAND, Handboek Estate Planning Bijzonder deel 1, 

Gent, Larcier, 2008, 349, 448. 
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kunnen immers niet worden geschonken via bank- of handgift.344 Schenkbelas-

ting kan hier enkel worden vermeden door de schenkingsakte te laten verlijden 

vóór een buitenlandse notaris. Deze akten zijn immers- in tegenstelling tot Belgi-

sche notariële akten- niet verplicht registreerbaar maar enkel op vrijwillige ba-

sis.345 

 

4. Art.2.7.1.0.5,§1 VCF ( voorheen art.7 W.Succ.)  

 

166.Op grond van dit artikel worden goederen waarover de erflater kosteloos be-

schikte gedurende de drie jaar voorafgaand aan zijn overlijden geacht deel uit te 

maken van zijn nalatenschap, tenzij de bevoordeling onderworpen is aan de 

schenkbelasting of het registratierecht op de schenkingen onder de levenden. 

Men dient dit artikel bijgevolg in het achterhoofd te houden wanneer men een 

schenking doet via hand- of bankgift of via een buitenlandse notaris. Overlijdt de 

schenker immers binnen de drie jaar na de schenking zonder dat er op vrijwillige 

basis tot registratie werd overgegaan, dan zal dit artikel toepassing vinden.346 

 

167.Maar voormeld artikel komt ook om de hoek kijken wanneer sommige deelbewij-

zen van de burgerlijke maatschap in vruchtgebruik worden aangehouden en er 

beslist wordt tot niet-uitkering van de winsten. Het gevaar bestaat dat de fiscus 

dergelijke beslissing tot niet-uitkering –op voorwaarde dat de vruchtgebruiker 

over stemrecht beschikt op de algemene vergadering- kwalificeert al een on-

rechtstreekse schenking. Alle winsten die op die manier niet werden uitgekeerd in 

een periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden van de maat die deelbe-

wijzen aanhoudt in vruchtgebruik, zouden dan het voorwerp uitmaken van erfbe-

lasting. Sommige rechtsleer vindt deze vrees ongegrond. Zij steunen zich hier-

voor op een arrest van he Franse Hof van Cassatie van 10 februari 2009.347 

 

168.Het Franse Cour de Cassation oordeelde immers dat een beslissing van de al-

gemene vergadering om de gerealiseerde winst niet uit te keren, geen onrecht-

streekse schenking in hoofde van de vruchtgebruiker uitmaakt. In deze zaak had 

de Franse fiscus geargumenteerd dat een beslissing tot reservering van de 

vruchten gelijk te stellen is met de beslissing tot afstand van een recht dat op dat 

moment al deel uitmaakte van het vermogen van de persoon die de afstand doet. 

                                                           
344 A. NIJS, “Notariële aktes/Buitenland: fiscale aspecten” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS, H. 

DERYCKE, Handboek Estate Planning Algemeen deel 2, Gent, Larcier, 2009, 131, 240. 
345 Art. 2.8.1.0.1 VCF; C. DECKERS, J. DE HERDT, N. GEELHAND, Handboek Estate Planning 

Bijzonder deel 1, Gent, Larcier, 2008, 348, 447. 
346 C. DECKERS, J. DE HERDT, N. GEELHAND, Handboek Estate Planning Bijzonder deel 1, 

Gent, Larcier, 2008, 3358, 472. 
347 Cour de Cassation 10 février 2009, 07-21.806. 
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Hij baseerde zich daarbij op het art. 582 C. Civ. Uit dit artikel leidde de Franse 

fiscus af dat men zelfs vóór de beslissing van de algemene vergadering een ver-

worven recht had op de door de maatschap gerealiseerde winst. Het Franse Cour 

de Cassation ging echter niet akkoord met deze stelling. Zij oordeelde dat de di-

videnden, bij gebreke van een beslissing van de algemene vergadering tot toe-

kenning van deze dividenden, nooit hebben bestaan. Hieruit volgt dat de vrucht-

gebruiker geen dividenden had waarvan hij afstand kon doen. Het Hof gaat ver-

der en stelde dat dividenden slechts bestaan als aan drie voorwaarden is vol-

daan. De algemene vergadering moet de jaarrekening reeds goedgekeurd heb-

ben. Zij moet tevens beslissen of er wel tegoeden zijn die men kan uitkeren en 

tot slot moet zij determineren welk deel aan welke maat zal toekomen. Vooraleer 

de algemene vergadering deze zaken heeft vastgesteld kan men niet spreken van 

verworven vruchten in hoofde van de vruchtgebruiker. Bijgevolg is het ook niet 

mogelijk dat er een onrechtstreekse schenking heeft plaatsgevonden ten voorde-

le van de blote eigenaars348. 

 

169.De vraag rijst of men deze rechtspraak ook in België kan toepassen? Wat betreft 

de vraag of dividenden als burgerlijke vruchten moeten beschouwd (zie art.584 

BW) worden heeft Cassatie een bevestigend antwoord gegeven349. Er bestond in 

het verleden ook discussie over de vraag of art.586 BW toepasselijk was op divi-

denden. Het Hof werd verzocht350 om te onderzoeken of de dividenden van dag 

tot dag verworven zijn. Het Hof kwam daarbij tot twee conclusies. Zij stelde dat 

de dividenden enerzijds van dag tot dag verkregen zijn op grond van art.586 BW. 

Anderzijds ontstaat de aanspraak op deze dividenden slechts op het moment van 

de beslissing tot uitkering. Hoewel beide stellingen elkaar lijken tegen te spreken, 

kunnen zij perfect naast en met elkaar bestaan351.  Het is immers zo dat art.586 

BW enkel betrekking heeft op de verhouding vruchtgebruiker-blote eigenaar. De 

datum waarop het dividend opeisbaar wordt heeft daar geen uitstaans mee. 

                                                           
348 Cour de Cassation 10 Février 2009, 07-21807, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURI

TEXT000020259788&fastReqId=27609986&fastPos=1 .(overweging 2 , paragraaf 3: “Mais 
attendu que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits 
que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence ju-
ridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la con-
statation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la 
part qui est attribuée à chaque associé ; qu'il s'ensuit qu'avant cette attribution, l-
usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l-
assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent au-
cune donation au nu-propriétaire ; que, par ces motifs de pur droit, substitués aux mo-
tifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié”) 

349 Cass. 9 maart 1961, Pas. 1961, 745-746 ( “Les dividendes d’une société commerciale 
participent de la nature des fruits civils et sont réputés s’acquerir jour par jour…”); Cass. 

1 december 1960, Pas. 1960, 355-356. 
350 Cass. 16 januari 1964, RW 1964, 473. 
351 V. SAGAERT, S. VAN WAEYENBERGHE, “Vruchtgebruik en maatschap”, TEP 2011, 163, 214. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020259788&fastReqId=27609986&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020259788&fastReqId=27609986&fastPos=1
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Daarnaast kan men uit de tekst van art.586 BW afleiden dat het enkel bepaalt wat 

aan de vruchtgebruiker en wat aan de blote eigenaar zal toekomen352.  

 

De belangrijkste opmerking in dit kader is het feit dat het Belgische Hof van Cas-

satie, net zoals het Franse Cour de Cassation, van oordeel is dat het juridisch 

bestaan van dividenden afhankelijk is van een beslissing genomen door de al-

gemene vergadering353. Dit impliceert dat men ook in België ervanuit kan gaan 

dat een beslissing tot reservering van de gerealiseerde winst geen onrecht-

streekse schenking uitmaakt vanwege de vruchtgebruiker en ten gunste van de 

blote eigenaar(s). 

 

Nu we vastgesteld hebben dat de Belgische en de Franse Cassatierechtspraak in 

dezelfde lijn liggen, moeten we ons afvragen of men deze rechtspraak ook kan 

toepassen binnen de burgerlijke maatschap? In dit kader dient opgemerkt te 

worden dat de Franse société civile immobilière- die aan de basis lag van het 

arrest van het Franse Cour de Cassation- in tegenstelling tot de Belgische bur-

gerlijke maatschap over rechtspersoonlijkheid beschikt. Zoals ik voordien reeds 

heb aangetoond mag dit echter geen verschil uitmaken. De burgerlijke maat-

schap heeft geen rechtspersoonlijkheid maar haar vermogen kan toch be-

schouwd worden als een afgescheiden vermogen. Deze situatie is vergelijkbaar 

met de situatie van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid waar het ver-

mogen door het feit van de rechtspersoonlijkheid een afgescheiden karakter 

heeft354. Ik meen dat men logischerwijze voornoemde rechtspraak eveneens kan 

toepassen op een Belgische burgerlijke maatschap. 

 

170.Concluderend kan ik stellen dat men bij het opstellen van de statuten minutieus 

te werk dient te gaan. Men moet bij elke stap en elke handeling de voor- en na-

delen overwegen. Indien men nalaat om een regeling te treffen omtrent de ver-

mogensaanwas in hoofde van de vruchtgebruiker, dan zou deze op fiscaal vlak 

nadelige gevolgen kunnen hebben. Bijgevolg dient men op voorhand zo grondig 

mogelijk te voorzien in een regeling wat betreft elk aspect van het vermogen en 

de inkomsten van de maatschap. Men moet als het ware de inkomensstromen bij 

de maatschap en bij de vruchtgebruiker (en dus ook de blote eigenaar(s)) vorm-

geven. 

                                                           
352 V. SAGAERT, S. VAN WAEYENBERGHE, “Vruchtgebruik en maatschap”, TEP 2011, 163, 

214-215. 
353 In het arrest van het Franse Cour de Cassation volgt dit uit de drie beslissingen die de al-

gemene vergadering moet nemen om te kunnen spreken van verworven vruchten in hoof-

de van de vruchtgebruiker. In het arrest van het Belgische Hof van Cassatie stelde het 

Hof met betrekking tot art.586 BW dat de aanspraak op de dividenden slechts ontstaat bij 

de beslissing tot uitkering vanwege de algemene vergadering. 
354 Voor meer uitleg in verband met het maatschapsvermogen verwijs ik naar Hoofdstuk 2, 

deel 4. 
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Verder kan men op basis van hogergenoemde rechtspraak van het Franse Hof 

van Cassatie argumenteren dat de beslissing tot niet-uitkering van de winst geen 

onrechtstreekse schenking uitmaakt. Indien men deze stelling verdedigt, betekent 

dit dat men ten gevolge van voornoemde rechtspraak niet onder het toepas-

singsgebied van art.2.7.1.0.5,§1 VCF kan vallen. Men dient dan ook geen suc-

cessierechten te betalen ten gevolge van een beslissing tot niet-uitkering. 

 

5. Antimisbruikbepaling in het kader van de registratie- en 

erfbelasting in het Vlaamse Gewest.  

171.Een belangrijk element in de beoordeling van de fiscale situatie van een burger-

lijke maatschap zal de vraag zijn of het gebruik van de burgerlijke maatschap niet 

neerkomt op fiscaal misbruik. Art.3.17.0.0.2 VCF voorziet immers in een antimis-

bruikbepaling voor alle Vlaamse belastingen opgenomen in de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit. 

 

172.Vlaams minister van Financiën, Annemie Turtelboom, heeft een omzendbrief uit-

gevaardigd over de toepassing van deze bepaling.355 Deze omzendbrief vervangt 

een eerdere omzendbrief van 23 december 2014356.  

 

173.Of een rechtshandeling dan wel een geheel van rechtshandelingen al dan niet 

een inbreuk vormen op art.3.17.0.0.2 VCF moet in principe voor elk geval afzon-

derlijk beoordeeld worden op basis van de concrete context en modaliteiten. Om 

de belastingplichtige hierbij toch enig houvast te bieden heeft minister Turtel-

boom in haar omzendbrief  van 16 februari 2015 een aantal rechtshandelingen 

opgesomd die ofwel duidelijk niet ofwel duidelijk wel (behoudens tegenbewijs) 

als een fiscaal misbruik op het vlak van de erf- of registratiebelasting moet wor-

den beschouwd. Men spreekt in dit verband respectievelijk over de witte en de 

zwarte lijst. Geen van beide lijsten zijn limitatief. Uit beide lijsten blijkt dat de es-

tate planner die een overdracht van een patrimonium wil realiseren via de ge-

combineerde techniek van schenking en burgerlijke maatschap niet bevreesd 

dient te zijn voor een mogelijke inbreuk op art. 3.17.0.0.2 VCF. Zo werden zowel 

de schenking via een handgift of een bankgift als de schenking bij een akte ver-

leden voor een buitenlandse notaris opgenomen op de witte lijst. 

                                                           
355 Omzendbrief 2015/1 betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 

december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2014 - Antimisbruik-

bepaling - Fiscaal misbruik - Registratiebelasting en erfbelasting, BS 25 maart 2015. 
356 Omzendbrief 2014/2: Art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 

2013, zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2014 - Antimisbruikbepaling - 

Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratiebelasting en erfbelasting, BS 23 ja-

nuari 2015.  
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Hoofdstuk 5: Conclusie 
 

1. Voldoet de burgerlijke maatschap aan de hedendaagse be-

hoeften inzake familiale vermogensplanning? 

 

174.In het eerste hoofdstuk heb ik het begrip burgerlijke maatschap trachten te situ-

eren in het kader van het Belgische recht. Uit dit deel concludeer ik dat het 

grootste voordeel mij tot op heden nog steeds de grote mate aan contractuele 

vrijheid lijkt. Deze eigenschap maakt het mogelijk om de maatschap in kwestie 

zoveel als mogelijk aan te passen aan de specifieke noden van de familiale con-

text (omvang en aard van het vermogen, samenstelling van de familie,…).  

 

Verder heb ik onderzocht of de functies die de maatschap kan vervullen nog 

steeds voldoen aan de hedendaagse behoeften in het kader  van de successie-

planning. De burgerlijke maatschap kan zoals aangegeven verschillende functies 

vervullen, waaronder: de organisatie van controle- en inkomstenbehoud, het be-

houd van de totaliteit van het familiale vermogen, de overdracht van familiale on-

dernemingen. In vergelijking met de private stichting meen ik dat de burgerlijke 

maatschap een beter geschikt vehikel is om aan vermogensplanning te doen. Dit 

omwille van  twee redenen. De maatschap is in eerste instantie een discreter ve-

hikel dan de private stichting. In tweede instantie is het zo dat men bij het op-

stellen van de statuten een grotere contractuele vrijheid geniet. Deze twee pun-

ten maken van de maatschap een uitermate geschikt instrument met het oog op 

familiale vermogensplanning. Aangezien de private stichting net op deze twee 

punten tekortschiet, is de maatschap in dit geval het te verkiezen instrument. 

 

175.In het volgende hoofdstuk heb ik onderzocht of de maatschap op vennoot-

schapsrechtelijk vlak (bijvoorbeeld met betrekking tot het bestuur, de aandelen 

en aandeelhouders,… ) nog steeds het beste geschikt is voor familiale vermo-

gensplanning. Wat betreft de statuten geniet men zoals gezegd een grote mate 

aan contractuele vrijheid. Dit maakt het mogelijk om de maatschap binnen de 

grenzen van de wet te moduleren naar de wensen van de successieplanners. 

Ook op het vlak van het bestuur is men nagenoeg volledig vrij. Het is wel aan te 

raden om één van de overdragers van het familiale vermogen te laten benoemen 

als statutaire zaakvoerder. Zo vermijdt men dat de overdragers van een familiaal 

vermogen buitenspel gezet worden. 

 

176.De delen van een burgerlijke maatschap zijn in principe niet vrij overdraagbaar. 

Dit is een gevolg van het intuitu personae karakter van de burgerlijke maatschap. 
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Omwille van deze “onoverdraagbaarheid” kan men op eenvoudige wijze ervoor 

zorgen dat een familiaal vermogen niet zo eenvoudig kan versplinteren. Aange-

zien dit vaak één van de hoofdbekommernissen is van de overdragers van een 

familiaal vermogen, acht ik de maatschap op dit punt ook zeer geschikt als in-

strument voor vermogensplanning.  

 

Wat betreft het maatschapsvermogen sluit ik mij aan bij de recente rechtsleer die 

verdedigt dat men een maatschapsvermogen als een afgescheiden vermogen 

kan beschouwen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de privéschuldeisers van 

de maten  tijdens het bestaan van de burgerlijke maatschap niet kunnen over-

gaan tot uitwinning van de goederen van de maatschap. De reden hiervoor is het 

preferente verhaalsrecht van de zaakcrediteuren. De aanspraken van de zaakcre-

diteuren hebben voorrang op de aanspraken van de privé-schuldeisers van de 

maten. Voornoemd preferent recht zorgt als het ware voor een vermogensaf-

scheiding bij de burgerlijke maatschap. Het feit dat het maatschapsvermogen als 

een afgescheiden vermogen te kwalificeren is, lijkt mij een enorm groot voordeel 

aangezien het duurzaam karakter van de maatschap op die manier bestendigd 

wordt. Het wordt immers onmogelijk voor privé-schuldeisers van maten om goe-

deren die in het maatschapsvermogen zitten uit te winnen en zo de werking van 

de maatschap te dwarsbomen. 

 

Daarnaast lijkt de maatschap tevens geschikt als instrument om controle te be-

houden bij de overdracht van een familiale onderneming. Opnieuw dienen de 

grote contractuele vrijheid en discretie zich aan als argumenten. Toch kan men er 

beter voor kiezen om certificeringsoperaties- zeker voor grote vennootschaps-

rechtelijke concerns- te laten plaatsvinden  mits gebruik van een private stich-

ting. Deze rechtspersoon lijkt mij beter de verwachtingen te kunnen inlossen om-

dat zij enerzijds beschikt over rechtspersoonlijkheid en anderzijds omdat zij geen 

algemene vergadering heeft. De rechtspersoonlijkheid zorgt ervoor dat de private 

stichting veel efficiënter kan optreden in het rechtsverkeer. Het feit dat een alge-

mene vergadering ontbreekt heeft dan weer tot gevolg dat er ook geen blokke-

rende werking kan uitgaan van dit orgaan. 

 

177.De enige valse noot vormt de aanwezigheid van minderjarigen of meerderjarige 

onbekwamen. Hun statuut heeft gevolgen voor zowel de oprichting als de wer-

king van de burgerlijke maatschap. Bepaalde handelingen kunnen immers niet vrij 

worden verricht en vereisen een voorafgaandelijke machtiging van de vrederech-

ter. Indien één van de voornoemde categorieën onbekwamen aanwezig is, lijkt 

de maatschap mij niet meteen het meest aangewezen als instrument voor suc-

cessieplanning. 
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178.Tot slot heb ik enkele elementen van de fiscale behandeling van de burgerlijke 

maatschap onder de loep genomen. Ik ben daarbij tot de vaststelling gekomen 

dat er op fiscaal vlak weinig echt grote voor-en nadelen te vinden zijn. Positief 

element is wel dat de fiscale transparantie van de maatschap ervoor zorgt dat de 

maten belast worden alsof zij de inkomsten zelf gerealiseerd hebben, zonder 

tussenschakeling van een maatschap. De maatschap zal bijgevolg niet onder het 

toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting vallen. Een aantal bepalingen 

zoals art.2.7.1.0.5 VCF verdienen wel bijzondere aandacht wanneer men opteert 

voor een burgerlijke maatschap als instrument voor vermogensplanning. 

 

2. Is zij vandaag de dag nog steeds geschikt als instrument 

voor controle- en inkomstenbehoud? 

 

179.Wanneer men alle voorgaande elementen op een rij zet is de maatschap tot op 

vandaag nog steeds een zeer geschikt instrument voor controle- en inkomsten-

behoud. Ik was en blijf alvast fan! 
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