
Volgens de laatste verwachtingen zal de nieuwe Wet 
personenvennootschappen op 1 januari 2009 worden 

ingevoerd. Zij wordt in de wet opgenomen als Titel 7.13 
van het Burgerlijk Wetboek, kortweg: Titel 7.13. De invoe-
ringswet, die op dit moment nog bij de Tweede Kamer in 
behandeling is, kan nog wijzigingen meebrengen.

Misschien wel het meest in het oog springend is dat de 
oude vertrouwde term ‘maatschap’ verdwijnt. Deze gaat, 
voor zover het een openbare (beroeps)maatschap1 betreft, 
samen met de vennootschap onder firma (VOF) voortaan 
openbare vennootschap (OV) heten. De commanditaire 
vennootschap (CV) blijft.

Een andere opvallende noviteit die voor de praktijk van 
groot belang is, is dat zowel de OV als de CV rechtspersoon-
lijkheid kan aannemen (art. 7:832 BW).2 Voor bestaande 
personenvennootschappen kan het zeker de moeite waard 
zijn om een omzetting in een OV met rechtspersoonlijkheid 
(OVR) of CV met rechtspersoonlijkheid (CVR) te overwe-
gen. Ook een nieuw op te richten OV of CV kan van meet 
af aan rechtspersoonlijkheid aannemen. Het grote voordeel 
van rechtspersoonlijkheid is dat een aantal complicaties 
van goederenrechtelijke aard kan worden opgelost. Ingeval 
van uittreding van een vennoot uit de OV dient het aandeel 
van de uittredende vennoot in de goederen van de vennoot-
schappelijke gemeenschap aan de opvolgende vennoot te 
worden geleverd overeenkomstig art. 3:96 BW, hetgeen be-
tekent dat de leveringsformaliteiten van de onderscheiden 
goederen in de vennootschappelijke gemeenschap dienen 
te worden nageleefd. Indien een OV rechtspersoonlijkheid 
heeft, dan kan toe- en uittreding van vennoten plaatsvinden 
door levering van het aandeel in de vennootschap door een 
daartoe bestemde akte (art. 7:821 lid 4 BW). Het aandeel 
in de afzonderlijke goederen van de OVR behoeft dan niet 
te worden geleverd. De aansprakelijkheid van de vennoten 
van een OVR wordt echter niet beperkt.3

Voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid is een no-
tariële akte4 en inbreng van de tot de vennootschappelijke 
gemeenschap behorende goederen in de OVR5, vereist. De 
inbreng dient onverwijld te geschieden, hetgeen kan bete-
kenen dat (een gedeelte van) de vennootschappelijke ge-
meenschap van de OV en de OVR voor korte duur naast 
elkaar bestaan. Voor de kwalificatie voor de Nederlandse 
Vpb en dividendbelasting heeft het aannemen van rechts-
persoonlijkheid door een OV of CV geen gevolgen: deze 
blijven transparant, behalve als sprake is van een fiscaal 
open CV.6

Titel 7.13 maakt het vervolgens mogelijk om een OVR/
CVR juridisch om te zetten in een BV.7 Het grote voordeel 
van een dergelijke omzetting betreft de beperking van aan-

Toe-	en	uittreding	van	vennoten	
onder	Titel	7.13

RECHTSPERSONEN EN PERSONENVENNOOTSCHAPPEN

1 de stille maatschap zal voortaan stille vennootschap heten. Een stille vennootschap is 
de vennootschap die niet een openbare vennootschap is (art. 7:801 lid 2). ik laat deze 
vennootschap in dit betoog verder buiten beschouwing.

2 in de praktijk betekent dit dat aan de naam van de vennootschap de letters ‘OVR’ voor 
wat betreft een OV en ‘CVR’ voor wat betreft een CV dienen te worden toegevoegd, 
bijvoorbeeld op het briefpapier van de vennootschap.

3 Kamerstukken II 2002/03, 28 746, nr. 3, p.60.
4 in de notariële akte moet worden opgenomen dat de vennootschap rechtspersoon 

is, alsmede naam, doel, zetel (in Nederland), en de regelingen omtrent 
vertegenwoordigingsbevoegdheid, winst- of verliesdeling, boekjaar, ontbinding of 
voortzetting (waaronder uittreding, opvolging en toetreding) (art. 802 lid 3 Bw).

5 Voor de inbreng is een levering vereist op dezelfde wijze als voor overdracht 
is voorgeschreven. Zie hierover C.m. Stokkermans, ‘Omzetting van 
personenvennootschappen’, V&O 2008, p. 2, die stelt dat voor levering van de goederen van 
de OV aan de OVR overdrachtsbeperkingen mogelijk niet van toepassing zijn.

6 Het aannemen van rechtspersoonlijkheid kan wel gevolgen hebben voor de buitenlandse 
fiscale kwalificatie van een samenwerkingsverband.

7 Voor omzetting is onder meer vereist: een overeenkomst tot omzetting, dan wel indien 
de vennootschapsovereenkomst daarin voorziet een besluit tot omzetting door de 
vennoten, een notariële akte van omzetting die onder meer de statuten van de BV en 
een aanduiding van het vermogen van de vennootschap en haar bestanddelen bevat, 
rechterlijke machtiging, een verklaring van geen bezwaar van het ministerie van justitie en 
een accountantsverklaring. Zie art. 7:834 Bw.
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sprakelijkheid van de vennoten. Vennoten worden immers 
aandeelhouder en zijn derhalve niet verder aansprakelijk 
dan tot de hoogte van hun inbreng. Voor het geval een B.V. 
zich wenst om te zetten in een fiscaal transparante entiteit, 
kan zij worden omgezet in een OVR (art. 7:835 BW).8

In deze bijdrage behandel ik enkele aspecten van toe- en 
uittreding onder Titel 7.13. Ik stel achtereenvolgens aan 
de orde de aansprakelijkheid van de vennoten bij toe- en 

uittreding, het toe-en uittreden van vennoten als zodanig, 
en toe- en uittreding van vennoten middels juridische fusie 
en splitsing. De laatste paragraaf van dit artikel bevat een 
slotbeschouwing.

aansprakelijkheid	van	vennoten	bij	toe-	en	uit-
treding

Er treedt een wijziging op ten aanzien van de aansprakelijk-
heid voor vennootschapsschulden bij toe- en uittreding van 
vennoten. Onder Titel 7.13 wordt die aansprakelijkheid 
beperkt. De opvolgende of toetredende vennoot is slechts 
verbonden voor de verbintenissen die na zijn toetreding 
of opvolging ontstaan (art. 7:824 lid 2 BW). Wanneer een 
vennoot uittreedt, blijft zijn aansprakelijkheid voor de op 
dat moment bestaande vennootschapsschulden naar huidig 
recht onbeperkt voortduren. Onder Titel 7.13 wordt die 
restaansprakelijkheid beperkt tot vijf jaar na de dag van 
de inschrijving van de uittreding in het handelsregister (art. 
7:824 lid 1 BW). Er zit echter wel een addertje onder het 
gras. Wanneer de schuld pas ná de inschrijving van de uit-
treding in het handelsregister opeisbaar wordt, begint de 

termijn pas te lopen bij het opeisbaar worden. De aanspra-
kelijkheid voor een lening die pas zes jaar na uittreding 
opeisbaar wordt, duurt dus elf jaar.

Het voorgaande geldt niet voor commanditaire vennoten 
van een CV. In hun beperkte aansprakelijkheid verandert 
niets, behalve bij overtreding van het zogenaamde beheers-
verbod. Naar huidig recht leidt een dergelijke overtreding 
tot aansprakelijkheid gelijk aan die van een beherend ven-
noot. Onder Titel 7.13 leidt overtreding van het beheers-
verbod tot hoofdelijke verbondenheid jegens derden voor 
verbintenissen van de vennootschap die ten tijde van zijn 
handelen of daarna zijn ontstaan (art. 7:837 lid 2 BW). De 
rechter kan de aansprakelijkheid naar redelijkheid verder 
beperken. Daarnaast wordt volgens de minister het be-
heersverbod overtreden indien een stille vennoot “beslis-
sende invloed” op het handelen van de besturende venno-
ten uitoefent.9 Wat hier precies mee bedoeld wordt is, niet 
duidelijk.10 Volgens de minister is dit in elk geval aan de 
orde wanneer de stille vennoot tegelijkertijd directeur en 
enig aandeelhouder is van een BV die beherend vennoot is. 
Ook excessieve goedkeuringslijstjes kunnen mogelijk een 
probleem opleveren.

Toe-	en	uittreding	van	vennoten

Art. 7:818 lid 1 BW bepaalt dat indien een vennoot uit 
de vennootschap treedt op grond van de in dat artikel ge-
noemde gronden, de vennootschap alleen wordt ontbonden 
ten aanzien van de vennoot die uittreedt. Titel 7.13 voor-
ziet namelijk als hoofdregel in een relatieve ontbinding: al-
leen ten opzichte van de vennoot die uittreedt wordt de 
vennootschap ontbonden. De gedachte hierachter is dat 
bij uittreding van een of meer vennoten de vennootschap 
– mits er ten minste twee vennoten overblijven – door de 
overblijvende vennoten moet kunnen worden voortgezet 
waarbij die vennootschap haar identiteit behoudt.11

Art. 7:818 lid 1 BW noemt een aantal gronden voor uittre-
ding. Ik noem de belangrijkste: uittreding ten gevolge van 
faillissement van een vennoot, uittreding door het ophou-
den te bestaan van een vennoot-rechtspersoon12, uittreding 
door opzegging door de uittredende vennoot aan de andere 
vennoten13, uittreding door opzegging aan de uittredende 
vennoot door de andere vennoten (uitstoting)14. De ge-
noemde gronden zijn limitatief, hetgeen betekent dat van 
relatieve ontbinding alleen sprake kan zijn in de gevallen 
genoemd in art. 7:818 lid 1 BW. Mogelijk kan gerechtelijke 
ontbinding uitkomst bieden voor aanvullende ontbindings-
gronden (art. 7:820 lid 1 BW). De rechter kan namelijk 
op vordering van ieder van de vennoten de vennootschap 
ten aanzien van een of meer vennoten ontbinden wegens 
gewichtige redenen of op andere gronden die in de overeen-
komst van vennootschap zijn voorzien.
Opvallend is dat niet onder de uittredingsgronden zijn op-
genomen de aan een vennoot verleende surseance van beta-
ling en afsplitsing van een aandeel in de vennootschap door 
een vennoot.15 Stel nu dat in een CV-overeenkomst onder 
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8 Voor omzetting van een BV in een OVR zijn vereist: een besluit tot omzetting van de 
aandeelhouders, een notariële akte van omzetting die onder meer de overeenkomst 
van OVR bevat, een aanduiding van het vermogen van de BV bevat en de grootte 
van de economische deelgerechtigheid van ieder der vennoten in het vermogen 
van de OVR weergeeft, alsmede de rechterlijke machtiging en het naleven van de 
kapitaalverminderingsprocedure.

9 Kamerstukken II 2002/03, 28 747, nr. 3, p. 76.
10 Zie hierover in kritische zin, d.f.m.m. Zaman, ‘de Commanditaire Vennootschap aan de 

andere kant van de wereld’, WPNR 2008/6754, p. 363-364, die stelt dat de praktijk gebaat is 
bij meer rechtszekerheid, hetgeen ik onderschrijf.

11 Kamerstukken II 2002/03, 28 746, nr. 3, p. 28.
12 dit kan zich voordoen bij ontbinding van een vennoot-rechtspersoon, bij juridische fusie 

waarbij een vennoot-rechtspersoon verdwijnende vennootschap is, of bij zuivere splitsing 
van een vennoot-rechtspersoon.

13 Opzegging kan eenzijdig plaatsvinden door de opzeggende vennoot. in de 
vennootschapsovereenkomst kan de opzeggingsmogelijkheid worden uitgesloten.

14 uitstoting van een vennoot moet in de vennootschapsovereenkomst zijn voorzien.
15 Zie over afsplitsing hierna de paragraaf ‘Toe- en uittreding van vennoten middels juridische 

fusie en juridische splitsing’.



oud recht staat dat surseance van betaling van een ven-
noot leidt tot uittreding van die vennoot, in welk geval de 
overige vennoten de CV zullen voortzetten. Een dergelijke 
relatieve ontbinding kan aldus onder het nieuwe recht niet 
worden vormgegeven op deze manier. Het resultaat (uittre-
ding) kan echter worden bereikt door surseance van beta-
ling van een vennoot op te nemen als grond voor opzegging 
van de CV-overeenkomst ten aanzien van de desbetreffende 
vennoot door de achterblijvende vennoten of vennoot; art. 
7:818 lid 1 sub d BW biedt daarvoor de basis.16

Relatieve ontbinding van de vennootschap heeft een aantal 
mogelijke gevolgen.
Zo kan de vennootschap worden voortgezet door de over-
blijvende vennoten. In dat geval wordt het aandeel van de 
uittredende vennoot in de vennootschappelijke gemeen-
schap toegedeeld aan de overblijvende vennoten (art. 7:821 
lid 1 BW). Voor de overgang van het aandeel is dan leve-
ring vereist op dezelfde wijze als voor overdracht is voorge-
schreven.17 De vennootschap is gehouden om ten behoeve 
van de uittredende vennoot een bedrag te betalen dat ge-
lijk is aan de waarde van zijn economische deelgerechtigd-
heid in het vermogen van de vennootschap zoals die nader 
bij of krachtens de overeenkomst van vennootschap kan 
zijn bepaald. De schulden van de vennootschap dienen te 
worden overgenomen door de overblijvende vennoten. De 
uittredende vennoot blijft nog vijf jaar aansprakelijk voor 
vennootschapsschulden (art. 7:824 BW).

Voorts kan de uittredende vennoot worden opgevolgd 
door een toetredende vennoot, een derde. In dit geval is 
krachtens art. 7:823 lid 1 BW medewerking van alle ven-
noten vereist. Naar mijn idee kan van deze regel worden 
afgeweken nu het vijfde lid van art. 7:823 BW met zoveel 
woorden bepaalt dat niet kan worden afgeweken van de 
leden 3 en 4 van dat artikel en dus – a contrario gerede-
neerd – wel van lid 1. Zo zou in de vennootschapsovereen-
komst kunnen worden bepaald dat opvolging van een uit 
de vennootschap tredende vennoot bij meerderheidsbesluit 
dient te worden goedgekeurd door de vennoten.18 Het aan-
deel van de uittredende vennoot in de goederen van de ven-
nootschappelijke gemeenschap dient te worden geleverd 
aan de opvolgende vennoot overeenkomstig art. 3:96 BW 
(art. 7:823 lid 3 BW). De leveringsformaliteiten van de on-
derscheiden goederen in de vennootschappelijke gemeen-
schap dienen te worden nageleefd. Vervolgens is de opvol-
gende vennoot (in plaats van de vennootschap) gehouden 
om ten behoeve van de uittredende vennoot een bedrag te 
betalen dat gelijk is aan de waarde van de economische 
deelgerechtigdheid van de uittredende vennoot in het ver-
mogen van de vennootschap zoals die nader bij of krach-
tens de overeenkomst van vennootschap kan zijn bepaald. 
De uittredende vennoot blijft nog vijf jaar aansprakelijk 
voor vennootschapsschulden (art. 7:824 BW).
Titel 7.13 regelt ook het geval dat een derde toetreedt tot 
de vennootschap zonder dat een vennoot uittreedt. Art. 
7:823 BW is dan van toepassing. Ook in dat geval is op 
grond van de hoofdregel medewerking van alle vennoten 

vereist en is afwijking van die regel mogelijk. In geval van 
toetreding zonder dat een vennoot uittreedt, kan levering 
plaatsvinden van een aandeel in de vennootschappelijke 

gemeenschap. Alleen door een dergelijke levering wordt de 
toetredende vennoot deelgenoot in de goederenrechtelijke 
gemeenschap.19 Mijns inziens is de toetredende vennoot 
sowieso gehouden om goederen in de vennootschap in te 
brengen. Dit volgt uit art. 7:805 BW op grond waarvan 
iedere vennoot gehouden is tot een inbreng ten behoeve 
van de samenwerking.
Zoals ik in de inleiding heb uiteengezet, kan toe- en uittre-
ding van een vennoot van een OVR of CVR eenvoudigweg 
plaatsvinden door levering door de uittredende vennoot 
aan de toetredende vennoot van het aandeel in de ven-
nootschap door een daartoe bestemde akte (art. 7:823 lid 
3 BW). Het aandeel in de goederen van de vennootschap-
pelijke gemeenschap behoeft dan niet te worden geleverd; 
de OVR is immers eigenaar van deze goederen.
De hiervoor genoemde gevallen van relatieve ontbinding 
laten onverlet dat in de vennootschapsovereenkomst geval-
len kunnen worden opgenomen waarin de vennootschap 
geheel wordt ontbonden (art. 7:817 lid 1 sub a BW). Voorts 
bepaalt Titel 7.13 dat in een aantal specifiek genoemde si-
tuaties de vennootschap in haar geheel wordt ontbonden, 
bijvoorbeeld wanneer de vennootschap failliet wordt ver-
klaard (art. 7:817 lid 1 sub d BW).

Toe-	en	uittreding	van	vennoten	middels		
juridische	fusie	en	juridische	splitsing

In de praktijk komt het met een zekere regelmaat voor dat 
een vennoot-rechtspersoon van een personenvennootschap 
juridisch fuseert met een andere rechtspersoon, bijvoor-
beeld om problemen rondom de levering van het aandeel 
van een vennoot-rechtspersoon in de goederen van de ven-
nootschappelijke gemeenschap te voorkomen, of omdat er 
een reorganisatie plaatsvindt van de groep waartoe de ven-
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Opvallend is dat niet onder de uittredingsgronden 
zijn opgenomen de aan een vennoot verleende  

surseance van betaling en afsplitsing van een  
aandeel in de vennootschap door een vennoot.

16 Kamerstukken II 2002/03, 28 746, nr. 3, p. 29.
17 Kamerstukken II 2002/03, 28 746, nr. 3, p. 35. dit betekent dat alleen die bepalingen van titel 

4 van Boek 3 Bw van toepassing zijn die de leveringshandeling betreffen. Zie Asser-maeijer 
5-V, Vertegenwoordiging en rechtspersoon: de Rechtspersoon, deventer: w.E.j. Tjeenk willink 
1997, p. 309.

18 men zij bedacht op fiscaal transparante CV’s die niet Vpb-belastingplichtig zijn en waarbij 
als voorwaarde geldt dat toetreding of vervanging van commanditaire vennoten de 
goedkeuring behoeft van alle vennoten. Zie Besluit van de minster van financiën van  
11 januari 2007, nr. CPP2006/1869m, Stcrt. 2007, 15.

19 Vergelijk w.j.m. van Veen, ‘uittreden en voortzetting, toetreden en opvolging onder het 
wetsvoorstel vennootschap (ontwerp titel 7:13 Bw)’, JBN 2008, nr. 7, p. 8.
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plichting tot betaling door X aan A van een bedrag gelijk 
aan de waarde van economische deelgerechtigdheid in het 
vermogen van de vennootschap, kunnen mijns inziens niet 
zinvol worden nageleefd.20 Het aandeel van vennoot A in 
de vennootschappelijke gemeenschap is immers reeds on-
der algemene titel overgegaan op X, waardoor levering aan 
X niet meer nodig is.

Indien vennoot B geen medewerking verleent aan de opvol-
ging door X, zal de vennootschap op grond van art. 7:817 
lid 1 onder c BW in haar geheel worden ontbonden, omdat 
er niet ten minste twee vennoten overblijven. Deze algehele 
ontbinding van de vennootschap zou voorkomen kunnen 
worden indien B medewerking verleent aan de opvolging 
door X bij de juridische fusie. Vindt er algehele ontbinding 
van de vennootschap plaats, dan zal het vermogen van de 
vennootschap vereffend dienen te worden ingevolge de in 
Afdeling 6 neergelegde vereffeningsprocedure. Overigens 
vindt geen vereffening overeenkomstig Afdeling 6 van  
Titel 7.13 plaats indien ingevolge een daartoe in de over-
eenkomst van vennootschap opgenomen beding het door 
de vennootschap uitgeoefende beroep of bedrijf wordt 
voortgezet door B (art. 7:831 a lid 1 BW). Deze vrijstelling 
komt tegemoet aan de in de literatuur genoemde bezwaren 
voor met name de opvolging binnen familieverband.21

Zoals ik hierboven reeds opmerkte, kan worden afgewe-
ken van het eerste lid van art. 7:823 BW. Zo zou in de 
overeenkomst van vennootschap bepaald kunnen worden 
dat de vennoten – al dan niet in bepaalde situaties zoals 
juridische fusies – bij meerderheidsbesluit kunnen besluiten 
omtrent een toetreding van een nieuwe vennoot, of dat in 
de situatie van een concernfusie22 in het geheel geen mede-
werking van de vennoten vereist is dan wel dat bij voorbaat 
medewerking verleend wordt. Ook zou overeengekomen 
kunnen worden dat ingeval van een concernfusie auto-
matische toetreding van de verkrijgende vennootschap tot 
de vennootschap plaatsvindt en dat de vennoten het recht 
hebben om aan de toetredende vennoot op te zeggen op 
de voet van art. 7:818 lid 1 onder d BW. Uiteraard zij men 
bij dit alles bedacht op fiscale consequenties.23 Bestaande 
vennootschapscontracten zullen op dit punt goed moeten 
worden nagekeken.

b.	 Vennoot	A	fuseert	juridisch	met	B	waarbij	vennoot	A	
ophoudt	te	bestaan

In deze situatie fuseert een vennoot A juridisch met een 
andere vennoot B. In dit geval blijven er niet ten minste 
twee vennoten over en kan er ook niet een nieuwe vennoot 
toetreden. De vennootschap wordt aldus algeheel ontbon-
den op grond van art. 7:817 lid 1 onder c BW en de in 
Afdeling 6 neergelegde vereffeningsprocedure zal doorlo-
pen moeten worden. Indien echter, ingevolge een daartoe 
in de overeenkomst van vennootschap opgenomen beding, 
het door de vennootschap uitgeoefende beroep of bedrijf 
wordt voortgezet door een van de gewezen vennoten, vindt 
geen vereffening overeenkomstig Afdeling 6 plaats (art. 
7:831 a lid 1 BW).

noot-rechtspersoon behoort. Ook een juridische splitsing, 
al dan niet in de vorm van een zuivere splitsing of afsplit-
sing, komt in de praktijk voor.

In deze paragraaf behandel ik de situatie waarbij (een van) 
de vennoten-rechtspersonen juridisch fuseert of splitst. Ik 
ga daarbij uit van de casus waarbij een vennootschap zon-
der rechtspersoonlijkheid (OV) twee vennoten-rechtsper-
sonen kent, te weten vennoot A en vennoot B.

a.	 Vennoot	A	fuseert	juridisch	met	X	waarbij	vennoot	A	
ophoudt	te	bestaan

Indien vennoot A juridisch fuseert met X, zal onder hui-
dig recht het aandeel van vennoot A in de goederen van 
de vennootschappelijke gemeenschap onder algemene titel 
overgaan op haar rechtsverkrijger, te weten X. X verkrijgt 
aldus het aandeel in de vennootschappelijke gemeenschap 
en wordt – voor zover het vennootschapscontract niet an-
ders bepaald – vennoot. Onder Titel 7.13 heeft het ophou-
den te bestaan van A krachtens juridische fusie tot gevolg 
dat vennoot A uittreedt. De vennootschap wordt ontbon-

den ten aanzien van A die uittreedt (art. 7:818 lid 1 onder 
b BW). Weliswaar verkrijgt X bij de juridische fusie het 
aandeel van vennoot A, maar X volgt vennoot A niet au-
tomatisch op.

Opvolging van A door X – dat zoals we hiervoor heb-
ben kunnen zien wordt geregeld in art. 7:823 BW – kan 
in beginsel alleen bewerkstelligd worden indien vennoot 
B medewerking verleent aan de opvolging van A door X. 
Indien vennoot B medewerking verleent aan de opvolging 
door X, treedt X toe tot de vennootschap. De medewer-
king kan enige tijd na de uittreding door A worden ver-
leend; de woorden “opvolgende vennoten als bedoeld in 
de artikelen 822 en 823 daaronder begrepen” in art. 7:817 
lid 1 onder c BW, voorkomen dat de vennootschap meteen 
wordt ontbonden doordat er in deze situatie slechts een 
vennoot overblijft. De ingevolge de in art. 7:823 lid 3 BW 
opgelegde verplichting tot levering van het aandeel in de 
vennootschappelijke gemeenschap door A aan X en de in 
art. 7:823 lid 4 BW jo art. 7:821 lid 2 BW opgelegde ver-

RECHTSPERSONEN EN PERSONENVENNOOTSCHAPPEN

20 Art. 7:823 leden 3 en 4 Bw zijn ingevolge het vijfde lid van datzelfde artikel van dwingend 
recht.

21 Art. 7:831a lid 1 Bw. Zie m.j. Hoogeveen e.a., Bedrijfsopvolging : civielrechtelijke en 
fiscaalrechtelijke aspecten: preadvies voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, ’s-gravenhage: Sdu uitgevers 2005, p 154 e.v.

22 Onder concernfusie versta ik een juridische fusie waarbij de verkrijgende vennootschap tot 
dezelfde groep behoort waartoe de verdwijnende vennootschap behoort.

23 Zie voetnoot 18.

Bestaande vennootschapscontracten zullen op het 
punt van toe- en uittreding goed moeten worden 
nagekeken.



c.	 Vennoten	A	en	B	fuseren	juridisch	met	X	waarbij	ven-
noten	A	en	B	ophouden	te	bestaan

Ook deze situatie, waarbij alle vennoten juridisch fuseren 
met een derde partij X, heeft tot gevolg dat er niet ten min-
ste twee vennoten overblijven. De vennootschap wordt al-
geheel ontbonden en de vereffeningsprocedure dient door-
lopen te worden. Ingevolge art. 7:831a lid 5 BW kan de 
vereffeningsprocedure achterwege blijven indien het door 
de vennootschap uitgeoefende beroep of bedrijf in plaats 
van door een der gewezen vennoten wordt voortgezet door 
diens rechtverkrijgende onder algemene titel X. In dat geval 
vindt er geen vereffening overeenkomstig Afdeling 6 plaats. 
Het aandeel van vennoten A en B in de vennootschappe-
lijke gemeenschap wordt onder algemene titel verkregen 
door X zodat levering daarvan niet nodig is; verdere veref-
feningshandelingen zijn niet vereist.24

d.	 Vennoot	A	splitst	haar	aandeel	in	de	vennootschap	af	
naar	X

In geval vennoot A haar aandeel in de vennootschap af-
splitst naar X, vindt er ten aanzien van A geen relatieve 
ontbinding plaats. Afsplitsing vormt immers geen relatieve 
ontbindingsgrond als bedoeld in art. 7:818 lid 1 BW. Dit 
leidt tot de merkwaardige situatie waarbij het aandeel van 
A in de goederen van de vennootschappelijke gemeenschap 
onder algemene titel bij de afsplitsing wordt verkregen 
door X en tegelijkertijd A niet uittreedt. Uittreding van A 
zou bijvoorbeeld bewerkstelligd kunnen worden doordat A 
en B zulks bij overeenkomst overeenkomen (art. 7:818 lid 
onder a BW), doordat A opzegt aan B (mits zulks niet an-
ders is bepaald in de overeenkomst; art. 7:818 lid 1 onder 
d BW), of andersom door opzegging door B aan A (mits 
zulks is voorzien in de overeenkomst; art. 7:818 lid 1 on-
der d BW). De opvolging van A door X kan in beginsel 
slechts met medewerking van B plaatsvinden (art. 7:823 lid 
1 BW). Een mogelijkheid zou zijn om – net zoals in de situ-
atie van juridische fusie – in de overeenkomst van vennoot-
schap bijzondere bepalingen ten aanzien van afsplitsing op 
te nemen. Bestaande overeenkomsten zouden naar eigen 
wens kunnen worden ingericht.

e.	 Vennoot	 A	 is	 partij	 bij	 een	 zuivere	 splitsing	 en	 haar	
aandeel	in	de	vennootschap	gaat	over	op	X

Indien vennoot A partij is bij een zuivere splitsing ten ge-
volge waarvan haar aandeel in de vennootschap overgaat 
op X, zijnde een van de twee verkrijgende vennootschap-
pen bij de zuivere splitsing, houdt A op te bestaan (art. 
2:334a lid 2 BW). Zoals we hierboven onder casus a. heb-
ben kunnen zien, is het ophouden te bestaan een grond 

voor uittreding: de vennootschap wordt ontbonden ten 
aanzien van A. Ten gevolge van deze relatieve ontbinding 
houdt de vennootschap niet ten minste twee vennoten over 
en zal zij derhalve ontbonden worden (art. 7:817 lid 1 on-
der c BW). Relatieve ontbinding leidt in deze situatie tot 
algehele ontbinding. Indien vennoot B meewerkt aan de 
toetreding van X tot de vennootschap, kan algehele ont-
binding van de vennootschap voorkomen worden. Werkt 
vennoot B niet mee, dan zal het vermogen van de ontbon-
den vennootschap vereffend dienen te worden op de voet 
van Afdeling 6. Aanvullende bepalingen ten aanzien van 
opvolging in het kader van zuivere splitsing kunnen wor-
den opgenomen in de overeenkomst van vennootschap. Ik 
verwijs gemakshalve naar hetgeen ik heb opgemerkt bij de 
onder a. geschetste casus.

Slotbeschouwing

Voor bestaande personenvennootschappen kan het zeker de 
moeite waard zijn om een omzetting in een OVR of CVR 
te overwegen. Indien een OV rechtspersoonlijkheid heeft, 
dan kan toe- en uittreding van vennoten plaatsvinden door 
levering van het aandeel in de vennootschap door een daar-
toe bestemde akte. Het aandeel in de onderscheiden goede-
ren van de OVR behoeft dan niet te worden geleverd.
In geval van uittreding van een vennoot gaat Titel 7.13, in 
tegenstelling tot het huidige recht, ervan uit dat de vennoot-
schap in een beperkt aantal situaties alleen ten aanzien van 
de uittredende vennoot wordt ontbonden en dat de ven-
nootschap tussen de overige vennoten blijft voortbestaan 
(tenzij slechts één vennoot zou overblijven). Surseance van 
betaling en afsplitsing vormen geen relatieve ontbindings-
grond.

In ogenschouw zou genomen moeten worden dat de 
rechtsverkrijger onder algemene titel bij juridische fusie 
en zuivere splitsing niet automatisch toetreedt tot de ven-
nootschap. In de overeenkomst van vennootschap zouden 
bijzondere bepalingen ter zake van toetreding ten gevolge 
van bijvoorbeeld een concernfusie of splitsing opgenomen 
kunnen worden. Men blijve daarbij echter bedacht op fis-
caal transparante CV’s.
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24 Kamerstukken II 2006/07, 31 065, nr. 3, p. 8.


