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Prof. mr. H.E. Boschma1

Vermogensrechtelijke aspecten: de vennootschap- 
rechtspersoon als eigenaar, pandrecht en 
vruchtgebruik

Ondernemingsrecht 2019/110

Eén van de belangrijkste noviteiten van het Voor-
ontwerp inzake de modernisering van personenven-
nootschappen (waarvan de tekst is opgenomen in 
dit themanummer als Ondernemingsrecht 2019/120) 
is dat iedere personenvennootschap van rechtswege 
een Boek 7-rechtspersoon is. De toekenning van 
rechtspersoonlijkheid aan de personenvennoot-
schap is met name in goederenrechtelijk opzicht van 
belang. De personenvennootschap kan voortaan zelf 
eigenaar zijn van goederen. Registergoederen kun-
nen echter slechts worden verkregen door een Boek 
7-rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel (KvK) en hierdoor volledig rechtsbe-
voegd is. In deze bijdrage wordt de regeling van het 
Voorontwerp besproken, waarbij aandachtspunten 
naar voren worden gebracht die van belang zijn voor 
de positie van de vennootschap-rechtspersoon als ei-
genaar. Zo is het met het oog op de rechtszekerheid 
en het rechtsverkeer wenselijk dat het Voorontwerp 
wordt aangevuld met een regeling voor de pseu-
dovennootschap teneinde ‘zwe(r)vende’ goederen te 
voorkomen. Ook verdient het aanbeveling dat een 
Boek 7-rechtspersoon volledige rechtsbevoegdheid 
verkrijgt niet alleen door inschrijving bij de KvK, 
maar ook bij een eerdere notariële akte. 
Voorts wordt ingegaan op de voorgestelde regeling 
voor twee typen van pandrecht c.q. vruchtgebruik. 
Het eerste type omvat slechts vermogensrechte-
lijke aanspraken, zoals de uittreedvergoeding en/of 
een recht op uitkering. Bij vestiging is het zaak dui-
delijk aan te geven op welke aanspraken het pand-
recht/vruchtgebruik precies rust. Het tweede type 
betreft de rechtsverhouding vennoot-vennootschap 
als zodanig, met inbegrip van de hieraan verbon-
den rechten en bevoegdheden. Bij dit verstrekkende 
pandrecht/vruchtgebruik verkrijgt de pandhouder/
vruchtgebruiker niet alleen vermogensrechtelijke 
aanspraken, maar ook andere rechten en bevoegd-
heden ter zake van onder meer besluitvorming, be-
stuur, vertegenwoordiging en opzegging. Hierdoor 
wordt de positie van de bezwarende vennoot gede-
natureerd, waarbij de vraag rijst of nog kan worden 
gesproken van samenwerking in de zin van art. 800 
Voorontwerp.

1 Prof. mr. Hylda Boschma is als hoogleraar Ondernemingsrecht verbonden 
aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen.

1. Inleiding

Zes jaar geleden sloot ik mijn oratie af met de wens dat de 
wetgever de weg van vernieuwing van het Nederlandse per-
sonenvennootschapsrecht zou inslaan en daarmee de per-
sonenvennootschappen uit de Shadowlands zou halen.2 Met 
de komst van het Voorontwerp inzake de modernisering 
van personenvennootschappen (hierna ook: Voorontwerp)3 
staat de inrichting van de toekomstige personenvennoot-
schapswetgeving weer hoog op de wetgevingsagenda. De 
beweging van de Shadowlands naar Tomorrowland is inge-
zet. Mijn bespreking van het Voorontwerp richt zich op een 
drietal onderwerpen: de vennootschap-rechtspersoon als 
eigenaar (par. 2), pandrecht (par. 3) en vruchtgebruik (par. 
4). 

2. De vennootschap-rechtspersoon als 
eigenaar 

2.1 Inleiding
Iedere personenvennootschap is straks van rechtswege een 
Boek 7-rechtspersoon. Dit is zonder twijfel één van de be-
langrijkste noviteiten van het Voorontwerp. Die rechtsper-
soonlijkheid heeft met name betekenis voor het vermogens-
recht. Art. 803 lid 1 Voorontwerp verklaart namelijk art. 2:5 
BW van toepassing en dat brengt mee dat een rechtspersoon 
wat het vermogensrecht betreft met een natuurlijk persoon 
gelijk staat. De personenvennootschap is als rechtspersoon 
drager van eigen rechten en plichten en kan eigenaar zijn 
van goederen.
Bij de regeling in het Voorontwerp van de rechtspersoon-
lijkheid wil ik een paar aandachtspunten naar voren bren-
gen die van belang zijn voor de positie van de vennoot-
schap-rechtspersoon als eigenaar.

2.2 Keuze voor materieel aanknopingspunt voor het 
ontstaan van een Boek 7-rechtspersoon

Allereerst is het opvallend dat er een materieel aankno-
pingspunt wordt gehanteerd voor het ontstaan van een 
Boek 7-rechtspersoon. Op het moment dat een samenwer-

2 H.E. Boschma, ‘De rechtsvorm van de onderneming in beweging. Over de 
(Europese) grenzen van de kapitaalvennootschap en over de personenven-
nootschap uit de Shadowlands’, Ondernemingsrecht 2013, afl. 10/11 (p. 357-
367).

3 Het Voorontwerp en de concept-MvT zijn op 21 februari 2019 gepubliceerd 
en lagen tot en met 31 mei 2019 ter consultatie voor aan belanghebbenden. 
Het Voorontwerp en 34 binnengekomen reacties zijn te raadplegen via: ht-
tps://www.internetconsultatie.nl/moderniseringpersonenvennootschap. 
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king tussen personen kwalificeert als vennootschap4 in de 
zin van art. 800 Voorontwerp wordt zij van rechtswege een 
Boek 7-rechtspersoon. Er wordt met andere woorden geen 
formeel ontstaansmoment gehanteerd. Dit vormt een breuk 
met de Boek 2-rechtspersonen waarbij als algemeen uit-
gangspunt5 geldt dat het verlijden van een notariële akte de 
rechtspersoon6 doet ontstaan en de Europese rechtsvormen 
waarbij de inschrijving in het handelsregister7 maatgevend 
is. Dat formele ontstaansmoment is zo belangrijk vanwege 
de rechtszekerheid. We kunnen eenvoudig vaststellen dat 
er op een bepaalde datum een rechtspersoon is ontstaan die 
op eigen naam goederen kan verkrijgen. Ik betwijfel daar-
om ernstig of de in het Voorontwerp gemaakte keuze voor 
een materieel aanknopingspunt een juiste is.8 Ik meen dat 
voor een formeel aanknopingspunt moet worden gekozen 
waarbij de verkrijging van rechtspersoonlijkheid en ook het 
verlies ervan is gekoppeld aan ten minste de inschrijving in 
het handelsregister. 
Bovendien, en dat is minstens zo belangrijk, zijn de Boek 
2-rechtspersonen ook stevige rechtspersonen die niet bloot 
staan aan nietigheid of vernietigbaarheid.9 Hierdoor kan de 
rechtspersoon niet met terugwerkende kracht omvallen. 
Door dit ijzersterke systeem wordt voorkomen dat goederen 
waarvan de Boek 2-rechtspersoon eigenaar is, gaan zwe(r)-
ven en in het luchtledige komen te hangen.10

Ook de Boek 7-rechtspersoon moet stevig en betrouwbaar 
zijn. Art. 803 lid 1 Voorontwerp doet hiertoe een goede 
aanzet door art. 2:4 lid 2 BW van toepassing te verklaren, 
hetgeen meebrengt dat vernietiging van de rechtshande-
ling waardoor een rechtspersoon is ontstaan, diens bestaan 
niet aantast. Daarnaast bepaalt art. 815 Voorontwerp dat de 
rechter op verzoek van een belanghebbende of het openbaar 
ministerie een vennootschap ontbindt, indien deze niet vol-
doet aan de wettelijke omschrijving of indien de overeen-
komst nietig of vernietigd is.11

Ik vraag mij echter af of deze voorzieningen voldoende zijn 
om het probleem van de pseudo-personenvennootschap op te 

4 In verschillende consultatiereacties wordt opgemerkt dat het voor de her-
kenbaarheid beter zou zijn om in plaats van ‘vennootschap’ de term ‘per-
sonenvennootschap’ te gebruiken. Ik sluit mij hierbij aan.

5 Een uitzondering vormt de informele vereniging van art. 2:30 BW waar-
voor een materieel aanknopingspunt geldt. In de praktijk levert dit proble-
men op getuige de omvangrijke jurisprudentie over de vraag of en zo ja op 
welk moment een informele vereniging is ontstaan; Voorstel Memorie van 
Toelichting, Bijlage VI-75 opgenomen in: Naar een nieuwe regeling voor de 
personenvennootschappen (ZIFO-reeks, vol. 21), Deventer: Wolters Kluwer 
2016. 

6 Art. 2:4 BW.
7 Vgl. voor het EESV: art. 3 lid 1 EESV-UitvW, voor de SE: art. 16 lid 1 SE-Sta-

tuut en voor de SCE: art. 18 lid 1 SCE-Statuut. 
8 In verschillende consultatiereacties komt dit als een punt van zorg naar 

voren.
9 Vgl. art. 2:4 lid 2 BW. 
10 Vgl. ook José Blanco Fernández, ‘Verslag van de discussie’, Bijl. I-8 opge-

nomen in: Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen 
(ZIFO-reeks, vol. 21), Deventer: Wolters Kluwer 2016. 

11 Voordat de ontbinding wordt uitgesproken geeft de rechter de vennoten de 
gelegenheid om de vennootschap aan de omschrijving te laten voldoen.

vangen.12 Hiermee bedoel ik dat personen denken een per-
sonenvennootschap te zijn aangegaan, maar dat van meet af 
aan niet wordt voldaan aan de in art. 800 lid 1 Voorontwerp 
opgenomen materiële kenmerken van vennootschap. Over 
deze situatie wordt in de concept-MvT13 bij art. 815 Voor-
ontwerp opgemerkt: 

“Doordat de term ‘vennootschap’ wordt gebruikt, gaat 
deze bepaling er wel vanuit dat er enige elementen aan-
wezig zijn die duiden op het feitelijk bestaan van een 
vennootschap. Denk bijvoorbeeld aan de inschrijving 
van een vennootschap in het handelsregister. Op een 
dergelijke inschrijving zullen derden in beginsel mo-
gen afgaan. Bij gebrek aan voldoende elementen van een 
vennootschap is er sprake van een niet-bestaande (‘’non-
existente”) rechtshandeling en hoeft er niet te worden 
ontbonden.” 

Hoewel uit deze passage in de concept-MvT al naar voren 
komt dat art. 815 Voorontwerp niet in alle gevallen soelaas 
biedt, meen ik dat het geen enkele oplossing biedt voor het 
probleem van de pseudovennootschap. Deze is immers 
nooit als vennootschap ontstaan, zodat er niets valt te ont-
binden.14

De pseudovennootschap heeft ook nooit rechtspersoon-
lijkheid verkregen, nu art. 803 lid 1 Voorontwerp voor de 
toekenning van rechtspersoonlijkheid aanknoopt bij het be-
grip vennootschap in de zin van art. 800 lid 1 Voorontwerp, 
dus de overeenkomst tot samenwerking die in ieder geval 
op één bepaald moment aan alle daarin vermelde materiële 
criteria voldoet. 
Er ontstaat een groot probleem als er inmiddels goederen 
aan de pseudovennootschap zijn geleverd.15

Er moet dus nog een noodverband worden aangelegd om 
de figuur van de pseudo-personenvennootschap in goede 
banen te leiden. Aan art. 815 Voorontwerp16 moet nog een 
bepaling worden toegevoegd die inhoudt dat indien de KvK 
een overeenkomst als vennootschap heeft ingeschreven of 
indien een overeenkomst als vennootschap door partijen is 
opgenomen in een notariële akte er een rechtspersoon is 
ontstaan. Alleen dan verkrijgt ook een pseudovennootschap 
rechtspersoonlijkheid. De rechtspraktijk wordt een grote 
dienst bewezen als dit kleine, maar onmisbare schakeltje 
nog wordt toegevoegd aan art. 815 Voorontwerp.

12 Voor het probleem van de pseudovennootschap heb ik al eerder aan-
dacht gevraagd: H.E. Boschma, ‘Herstructurering van personenvennoot-
schappen’, in: Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen 
(ZIFO-reeks, vol. 21), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 123-124. Zie ook: 
J.A.M. ten Berg & H.E. Boschma, ‘Het (wankele) fundament van de openbare 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid’, WPNR 2010/6860, p. 764-765.

13 Vgl. concept-MvT bij het Voorontwerp, p. 64 en p. 65.
14 In dezelfde zin de consultatiereactie Van Benthem & Keulen, 26 mei 2019. 
15 Zie ook de consultatiereactie van J.S. Pijnappel, 26 februari 2019. 
16 Voorts dient in art. 815 lid 1 Voorontwerp te worden verduidelijkt dat het 

ziet op de vennootschap die niet meer voldoet aan de wettelijke omschrij-
ving.
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Mijn noodverband werkt niet als er geen inschrijving is in 
het handelsregister en er ook geen notariële akte is. Er moet 
dan een andere voorziening worden getroffen. Deze zou 
erin kunnen bestaan dat de leden 3, 4 en 5 van art. 2:4 BW 
van overeenkomstige toepassing worden verklaard. Deze 
bepalingen voorzien in een vereffening van het vermogen 
dat ten name van de niet-bestaande rechtspersoon is ge-
vormd c.q. het met rechterlijke toestemming inbrengen van 
het gevormde vermogen in een nieuw opgerichte rechtsper-
soon. 

2.3 Boek 7-rechtspersoon: beperkte of volledige 
rechtsbevoegdheid

Mijn tweede kanttekening betreft het volgende. Art. 803 
lid 3 Voorontwerp maakt voor Boek 7-rechtspersonen een 
onderscheid tussen rechtspersonen die slechts beperkte 
rechtsbevoegdheid hebben en rechtspersonen die zijn uit-
gerust met volledige rechtsbevoegdheid. De scheidslijn 
tussen beide typen wordt gevormd door de inschrijving in 
het handelsregister. Ingevolge art. 803 lid 3 Voorontwerp 
kan de niet-ingeschreven en dus beperkt rechtsbevoeg-
de vennootschap-rechtspersoon (i) geen registergoederen 
verkrijgen; en (ii) geen erfgenaam zijn.17 Om met het laat-
ste te beginnen: de beperkt rechtsbevoegde rechtspersoon 
kan niet als erfgenaam goederen verkrijgen, maar kan wel 
legataris zijn. Bij gelegateerde registergoederen zal de ven-
nootschap-rechtspersoon dan eerst zichzelf in het handels-
register dienen in te schrijven. Pas daarna kan overdracht 
van deze goederen door de erfgenamen plaatsvinden.
De tweede beperking is dat de beperkt rechtsbevoegde 
vennootschap-rechtspersoon geen registergoederen als 
bedoeld in art. 3:10 BW kan verkrijgen. Hierbij kan wor-
den gedacht aan bedrijfspanden, te boek gestelde schepen 
(scheeps-CV) en luchtvaartuigen. De beperkt rechtsbevoeg-
de vennootschap-rechtspersoon kan dus geen juridisch ei-
genaar zijn van registergoederen. De consequentie daarvan 
is dat (aandelen in) registergoederen behoren tot de privé-
vermogens van de vennoten en daarmee geen exclusief ver-
haalsobject zijn voor crediteuren van deze vennootschap-
rechtspersoon. 

De vraag rijst of naast de registergoederen ook aandelen op 
naam in een NV/BV18 tot de ‘uitgesloten’ goederen moeten 
gaan behoren? Met het oog op de rechtszekerheid neig ik 
ernaar deze vraag bevestigend te beantwoorden.

Een ander punt waarover nagedacht moet worden, is het 
aanknopingspunt voor het al dan niet hebben van volledige 
rechtsbevoegdheid. Gekozen is voor een exclusief aankno-
pingspunt: de inschrijving in het handelsregister. Ik vraag 

17 In dit opzicht bestaat er gelijkenis met de informele vereniging (de vereni-
ging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte) die 
ook beperkte rechtsbevoegdheid heeft; art. 2:30 lid 1 BW. Ook de infor-
mele vereniging kan geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam 
zijn. 

18 Of een vruchtgebruik/pandrecht op aandeel op naam; vgl. consultatiereac-
ties M. Rompes, 22 februari 2019, p. 1, J. Sturm, 9 april 2019, p. 1 en Net-
werk Notarissen, 31 mei 2019, p. 3-4.

mij af waarom daarnaast als aanknopingspunt ook niet de 
notariële akte zou kunnen dienen.19 Met andere woorden: 
leg in plaats van een enkel spoor een dubbelspoor aan waar-
bij ieder van de sporen leidt tot volledige rechtsbevoegdheid 
en waarbij het snelste spoor maatgevend is voor het tijdstip 
van verkrijging van die volledige rechtsbevoegdheid. 
Dit is ook praktisch omdat met de inschrijving bij de Ka-
mer van Koophandel tijd is gemoeid, nu de inschrijving van 
een personenvennootschap nog niet digitaal kan plaats-
vinden.20 Eerder is er door de VOC21 op gewezen dat grote 
overnames in de regel plaatsvinden in het weekend. In dat 
kader worden nieuwe entiteiten opgericht en vinden activa/
passiva-transacties (waarbij registergoederen kunnen zijn 
betrokken) plaats. Er kan dan niet gewacht worden op de 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel die pas na het 
weekend kan plaatsvinden. Het moet mogelijk zijn om de 
volledige rechtsbevoegdheid terstond bij notariële akte te 
verkrijgen.22

2.4 Redactie en inhoud van art. 803 lid 2 Voorontwerp
In art. 803 lid 2 1e volzin Voorontwerp wordt geëxpliciteerd 
dat inbreng en hetgeen ten behoeve van de vennootschap 
wordt verworven, tot het vermogen van de vennootschap 
behoort. Ik vraag mij af waarom deze bepaling is opgeno-
men en wat zij toevoegt. Bij Boek 2-rechtspersonen en de 
Europese rechtsvormen kennen we een dergelijke bepaling 
niet. Afgezien daarvan is de redactie van de bepaling nog-
al ‘losjes’ geformuleerd. Voor de eigenaarspositie van de 
rechtspersoon gaat het er niet om of goederen ‘ten behoeve 
van’ de vennootschap worden verworven, maar of zij ‘door’ 
de vennootschap zijn verkregen. Deze bepaling dient dus 
opnieuw te worden geredigeerd, maar kan wat mij betreft 
ook worden geschrapt. 

Art. 803 lid 2 2e volzin Voorontwerp kent de vennootschap 
dwingendrechtelijk de bevoegdheid toe om in naam van de 
inbrenger aan de voor levering vereiste voorschriften te vol-
doen.23 Een wettelijke volmacht derhalve waarmee de ven-
nootschap kan bewerkstelligen dat zij eigenaar wordt van 
goederen die door de vennoten moeten worden ingebracht. 
Hiermee wijkt het Voorontwerp af van het commune recht, 

19 Bij de vereniging vormt de notariële akte ook het aanknopingspunt voor 
het verkrijgen van volledige rechtsbevoegdheid; art. 2:30 BW.

20 Vgl. consultatiereactie Loyens Loeff N.V., 29 mei 2019 waarin wordt ge-
pleit voor het faciliteren van digitale inschrijving van personenvennoot-
schappen.

21 Vgl. reactie VOC, Bijlage IV-3 opgenomen in: Naar een nieuwe regeling voor 
de personenvennootschappen (ZIFO-reeks, vol. 21), Deventer: Wolters Klu-
wer 2016. De VOC heet thans VON (Vereniging van Ondernemingsrecht-
specialisten in het Notariaat). 

22 Naast dit praktische aspect zijn er nog tal van andere voordelen aan de 
notariële tussenkomst verbonden. Zie hiervoor: Reactie KNB, Bijlage III-2 
opgenomen in: Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen 
(ZIFO-reeks, vol. 21), Deventer: Wolters Kluwer 2016. Uiteraard zal na het 
passeren van de notariële akte nog wel inschrijving van de personenven-
nootschap in het handelsregister dienen plaats te vinden. 

23 Een andere bepaling in het Voorontwerp die moet bevorderen dat de over-
eengekomen inbreng daadwerkelijk geschiedt en de goederen tot het ver-
mogen van de vennootschap-rechtspersoon gaan behoren is art. 802 lid 
2 inhoudende dat iedere vennoot bevoegd is om naast de vennootschap 
nakoming van de verbintenis tot inbreng te vorderen.
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terwijl daarvoor in de concept-MvT geen rechtvaardiging 
wordt gegeven.24 Ook roept deze wettelijke volmacht tot 
levering vragen op, zoals of zij eindigt bij faillietverklaring 
van de vennoot en of zij door een vennoot kan worden her-
roepen.25 Ik meen dat het raadzaam is deze bepaling te 
schrappen.26 Mocht zij worden gehandhaafd, dan is verdui-
delijking gewenst. 

3. Pandrecht

3.1 Pandrecht op uittreedvergoeding en/of een recht 
op uitkering 

Anders dan het huidige recht voorziet art. 811 Vooront-
werp27 uitdrukkelijk in twee typen pandrecht. Ten eerste 
biedt art. 811 lid 1 Voorontwerp de mogelijkheid een pand-
recht te vestigen op vermogensrechtelijke aanspraken van 
de vennoot jegens de vennootschap. Dit kan zijn een recht 
op een uittreedvergoeding en/of een recht op uitkering ten 
laste van het vermogen van de vennootschap (hetgeen in 
beginsel omvat een uitkering van winst, reserves en een 
deel in het overschot dat resteert na ontbinding en veref-
fening van de vennootschap).28 Art. 811 lid 1 Voorontwerp 
geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. Allereerst 
is het zaak om bij de vestiging van het pandrecht duidelijk 
aan te geven of het pandrecht rust op alle bestaande en toe-
komstige vermogensrechtelijke aanspraken van de vennoot 
jegens de vennootschap of slechts op een gedeelte daarvan. 

Mijn tweede opmerking betreft eveneens de reikwijdte 
van het pandrecht. Volgens de concept-MvT bestaat aan de 
mogelijkheid van het vestigen van pandrecht in de praktijk 
behoefte, omdat het geldverstrekkers (zoals banken) zeker-
heid biedt dat zij verstrekte financiering door middel van 
uitwinning van deze zekerheid kunnen terugkrijgen. Dit 
vermindert het risico voor geldverstrekkers en verlaagt de 
drempel om financiering aan vennoten en vennootschap-
pen te verstrekken. Vennoten profiteren hiervan, door een 
snellere toegang tot krediet en een lager rentepercentage.29

Hierbij past de kanttekening dat indien de vennoot toe-
komstige rechten op uitkeringen of vergoedingen verpandt 
de door de geldverstrekker gewenste zekerheid niet altijd 
wordt verkregen. Indien de pandgever/vennoot na de ze-
kerheidstelling failleert, brengt art. 35 lid 2 Fw mee dat het 
pandrecht op de toekomstige uitkering of uittredingsver-
goeding30 niet tot stand komt en de pandnemer/kredietver-
strekker het nakijken heeft. Laatstgenoemde ontleent meer 

24 Vgl. consultatiereactie GCV, 31 mei 2019, p. 4.
25 Vgl. consultatiereactie Linklaters LLP, 28 mei 2019, p. 3.
26 In dezelfde zin: de consultatiereacties van Chr.M. Stokkermans, 27 maart 

2019, p. 4 en Van Benthem & Keulen, 26 mei 2019. 
27 Het kopje bij art. 811 Voorontwerp luidt ‘verpanding’. Beter zou mijns in-

ziens zijn om ‘verpanding’ te vervangen door ‘pandrecht’ waarmee wordt 
aangesloten bij de terminologie van Boek 3 BW. 

28 Aangenomen wordt dat vestiging van dergelijke rechten naar huidig recht 
ook al mogelijk is, hoewel een duidelijke wettelijke basis ontbreekt (vgl. M. 
van Olffen, Rapport, p. 12, opgenomen in: Naar een nieuwe regeling voor de 
personenvennootschappen (ZIFO-reeks, vol. 21), Deventer: Wolters Kluwer 
2016). 

29 Vgl. concept-MvT bij het Voorontwerp, p. 53.
30 Vgl. HR 25 maart 1988, NJ 1989/200 (Staal Bankiers/Ambags q.q.). 

zekerheid aan een pandrecht dat op de rechtsverhouding 
van de vennoot jegens de vennootschap als zodanig wordt 
gevestigd (zie hierna par. 3.2).

Bij het pandrecht op de uittreedvergoeding merk ik op dat 
niet geheel duidelijk is wat hieronder wordt verstaan. Bij 
lezing van art. 813 lid 5 eerste zin Voorontwerp zou ik den-
ken dat hieronder wordt verstaan de vordering van de ven-
noot op de vennootschap die bij het uittreden van deze ven-
noot ontstaat. De concept-MvT lijkt echter uit te gaan van 
een ruimer begrip door ook de koopprijs die de toetredende 
vennoot aan een uittredende vennoot is verschuldigd onder 
de uittreedvergoeding te scharen.31 Mocht het laatste inder-
daad de bedoeling zijn dan lijkt het mij raadzaam om dit in 
de wettekst te expliciteren. 

Van belang is dat in de vennootschapsovereenkomst kan 
worden voorzien in de bevoegdheid van de pandhouder om 
namens de pandgever de vennootschap op te zeggen. Dit 
geeft de pandhouder de mogelijkheid om desgewenst zijn 
rechten uit te oefenen op een eventuele uittreedvergoeding. 
Op deze opzegging is art. 813 lid 2 Voorontwerp van toe-
passing, hetgeen meebrengt dat een opzegging in strijd met 
de redelijkheid en billijkheid door de vennoten kan worden 
vernietigd.32

3.2 Pandrecht op rechtsverhouding
Het tweede type pandrecht is meeromvattend. Ingevolge 
art. 811 lid 3 Voorontwerp kan een vennoot het pandrecht 
ook op zijn rechtsverhouding als zodanig vestigen, met in-
begrip van de hieraan verbonden rechten en bevoegdhe-
den.33 Voorwaarde voor het vestigen van dit verstrekkende 
pandrecht is dat de vennootschapsovereenkomst voorziet 
in toestemming aan de vennoot zijn rechtsverhouding aan 
een derde over te dragen. Overigens is art. 811 lid 3 Voor-
ontwerp van regelend recht.34 De vraag rijst – Stokkermans 
heeft daarop reeds gewezen in zijn consultatiereactie35– of 
een incidentele, voorwaardelijke of beperkte ‘toestemming’ 
in de vennootschapsovereenkomst ook voldoende is voor 
het rechtsgeldig vestigen van het pandrecht op de rechts-
verhouding. 

31 Vgl. concept-MvT bij het Voorontwerp, p. 54: “Het voorwerp van de ver-
panding zijn alle (doorgaans geldelijke) aanspraken van een vennoot op 
alle uitkeringen ten laste van het vermogen van de vennootschap, alsmede 
op een vergoeding bij uittreding (met inbegrip van een vergoeding bij uit-
treding van een vennoot die wordt opgevolgd door een toetredende ven-
noot)”.

32 De concept-MvT bij het Voorontwerp, p. 54 gaat uit van het inroepen van 
de vernietiging door de ‘medevennoten’. De term ‘medevennoten’ dient 
mijns inziens te worden vervangen door ‘vennoten’, nu de pandhouder 
geen vennoot is. Ook de pandgever/vennoot kan mijns inziens gebruik ma-
ken van de vernietigingsmogelijkheid.

33 Naar huidig recht wordt betwijfeld of het mogelijk is om op een aandeel 
in de personenvennootschap een pandrecht te vestigen. Zie voor de ver-
schillende meningen in de literatuur: Chr.M. Stokkermans, Sleutels voor 
personenvennootschapsrecht (diss. Rotterdam) (IVOR nr. 102), Deventer: 
Wolters Kluwer 2017, p. 187 e.v.

34 Vgl. art. 801 Voorontwerp.
35 Consultatiereactie Chr.M. Stokkermans, 27 maart 2019, p. 8. 
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Een andere belangrijke vraag is of de voorgestelde regeling 
van pandrecht op de rechtsverhouding van de vennoot je-
gens de vennootschap niet veel te ver gaat. Ik beantwoord 
deze vraag bevestigend. De pandhouder verkrijgt immers 
alle rechten en (bestuurs)bevoegdheden van de vennoot 
die aan diens rechtsverhouding met de vennootschap 
zijn verbonden (art. 811 lid 3 laatste volzin Voorontwerp). 
Hieronder vallen onder meer de bestuurs- en besluitvor-
mingsbevoegdheid (art. 804 Voorontwerp), de vertegen-
woordigingsbevoegdheid (art. 808 Voorontwerp) en de op-
zegbevoegdheid (art. 813 lid 1 onder a Voorontwerp). Dit 
gaat veel verder dan de rechten die toekomen aan een hou-
der van een pandrecht op een aandeel in het kapitaal van 
een BV of NV.36 Afgezien van de vraag of de pandgever en 
pandhouder de in het Voorontwerp voorgestane verstrek-
kende toedeling van rechten en bevoegdheden wel willen, 
is er ook een conceptueel punt. Is de vennoot nog wel echt 
vennoot, nu zijn positie door het pandrecht volledig wordt 
gedenatureerd? Kan nog worden gesproken van samenwer-
king in de zin van art. 800 Voorontwerp?37 

Het hiervoor gesignaleerde pijnpunt kan worden opgelost 
door introductie van de mogelijkheid van een pandrecht op 
een ‘vennootschapsaandeel’38 waarbij voor de rechten van 
de pandhouder aansluiting wordt gezocht bij het algemene 
vermogensrecht (vgl. de inningsbevoegdheid van art. 3:246 
BW) alsmede Boek 2 BW. Voor het stemrecht kunnen bij-
voorbeeld in navolging van het BV-recht specifieke wette-
lijke regels worden opgenomen die recht doen aan de be-
slotenheid van de personenvennootschap. Hetzelfde geldt 
voor andere rechten en bevoegdheden die de bezwarende 
vennoot wenst toe te kennen aan de pandhouder. 

3.3 Vestiging van het pandrecht
Voor beide hiervoor besproken typen van pandrecht geldt 
dat vestiging overeenkomstig art. 3:94 BW dient te geschie-
den. De eerste mogelijkheid is dat de vestiging plaatsvindt 
door middel van een authentieke of onderhandse akte en 
een mededeling aan de vennootschap (art. 3:94 lid 1 BW). 
De tweede mogelijkheid is dat de mededeling achterwege 
blijft en er bij authentieke of geregistreerde onderhand-
se akte een stil pandrecht wordt gevestigd (art. 3:94 lid 3 
BW). Slechts indien de pandhouder jegens de pandgever in 
gebreke is, kan het pandrecht worden uitgeoefend door de 
pandhouder. Het volstaat dat de vennootschap pas op dat 

36 Vgl. ook M.W. Josephus Jitta die er in zijn consultatiereactie van 19 maart 
2019 terecht op wijst dat de parallel die in de concept-MvT wordt getrok-
ken met de regeling bij de BV mank gaat. De houder van een pandrecht op 
een aandeel in een BV kan slechts onder omstandigheden rechten uitoefe-
nen in de AV, zoals het vergaderrecht en het stemrecht (vgl. art. 2:227 lid 
2 BW en art. 2:198 leden 3 en 4 BW). Een eventuele bestuurspositie die de 
aandeelhouder in de BV of NV bekleedt en de daaraan verbonden bevoegd-
heden komen niet toe aan de pandhouder.

37 Vgl. ook de consultatiereactie van M.W. Josephus Jitta van 19 maart 2019.
38 In plaats van ‘rechtsverhouding’ heeft de voor vermogensrechten meer 

herkenbare term ‘vennootschapsaandeel’ de voorkeur. Zie hierover: 
Chr.M. Stokkermans, Sleutels voor personenvennootschapsrecht (diss. Rot-
terdam) (IVOR nr. 102), Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 187 e.v, p. 252 
en p. 301; Chr.M. Stokkermans, ‘Eenvoudig personenvennootschapsrecht’, 
MvO 2019/3-4. 

moment op de hoogte wordt gesteld van het pandrecht 
(art. 3:239 lid 3 BW). 

4. Vruchtgebruik

4.1 Vruchtgebruik op uittreedvergoeding en/of een 
recht op uitkering

Anders dan het huidige recht voorziet art. 810 lid 1 Vooront-
werp uitdrukkelijk in de mogelijkheid vruchtgebruik te ves-
tigen op een recht van een vennoot op uitkeringen ten laste 
van het vermogen van de vennootschap alsmede op een ver-
goeding bij uittreding. Aan het vestigen van vruchtgebruik 
kan behoefte bestaan bijvoorbeeld indien een ouder zijn 
bedrijf wil overdragen aan zijn kind. De ouder kan dan het 
vruchtgebruik op de winstuitkering voorbehouden, waar-
door hij gerechtigd blijft tot de winst van de vennootschap.39

In de vennootschapsovereenkomst kan de mogelijkheid van 
vruchtgebruik worden uitgesloten of beperkt. De beperking 
kan bijvoorbeeld zijn dat de vennootschap toestemming 
moet geven. Hierop bestaat één uitzondering: het vruchtge-
bruik ten behoeve van de langstlevende partner als bedoeld 
in art. 4:30 BW kan niet worden uitgesloten of beperkt. 
In het navolgende plaats ik twee kanttekeningen bij de voor-
gestelde regeling van vruchtgebruik.40 De eerste is dat het 
vruchtgebruik op een recht op uitkering neerkomt op een 
vruchtgebruik op een vrucht.41 Ik denk dat het de bedoeling 
is dat de uitkeringen zelf aan de vruchtgebruiker dienen toe 
te komen. Als dat zo is dan zal de bepaling dienen te worden 
geherformuleerd. 

Mijn tweede kanttekening betreft de in de concept-MvT ge-
noemde mogelijkheid dat de vennoot en de vruchtgebruiker 
overeenkomen dat (een deel van) de rechten en bevoegdhe-
den die aan de rechtsverhouding zijn verbonden toekomen 
aan de vruchtgebruiker. De concept-MvT42 noemt als voor-
beeld dat aan de vruchtgebruiker het recht wordt toegekend 
om in plaats van de vennoot/bloot eigenaar deel te nemen 
aan de besluitvorming omtrent de winstuitkering. Volgens 
de concept-MvT verzet de dwingendrechtelijke bepaling van 
art. 807 lid 3 Voorontwerp inhoudende dat de bevoegdheid 
tot vaststelling van de winst niet aan derden kan worden toe-
gekend, zich niet hiertegen omdat het belang van de vennoot 
en dat van de vennoot gelijk lopen bij de uitoefening van het 
stemrecht. Met Stokkermans betwijfel ik of er sprake is van 
belangenparallellie. Het belang van de vruchtgebruiker is im-
mers op uitkering van de winst gericht, terwijl de bloot ei-
genaar beter af is indien het geld in de onderneming blijft.43

39 Vgl. concept-MvT bij het Voorontwerp, p. 50.
40 Een aantal kanttekeningen die ik in par. 3.1 en 3.2 heb geplaatst bij de voor-

gestelde regeling van pandrecht is ook van toepassing op de voorgestelde 
regeling van vruchtgebruik. Om niet in herhaling te vervallen verwijs ik 
hiernaar. 

41 Zie hierover eerder: S. Perrick, ‘Personenvennootschappen, Vermogens-
rechtelijke implicaties’, in: Naar een nieuwe regeling voor de personenven-
nootschappen (ZIFO-reeks, vol. 21), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 89 
en consultatiereactie Chr.M. Stokkermans, 27 maart 2019, p. 8.

42 Vgl. concept-MvT bij het Voorontwerp, p. 52.
43 Consultatiereactie Chr.M. Stokkermans, 27 maart 2019, p. 8.
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Voorts wijs ik erop dat de concept-MvT ervan lijkt uit te gaan 
dat de overheveling van bepaalde rechten en bevoegdheden 
een zaak is tussen de bezwarende vennoot en de vruchtge-
bruiker, waar de overige vennoten buiten staan. Dat gaat mij 
te ver. Het verdient aanbeveling om hiervoor toestemming 
in de vennootschapsovereenkomst dan wel medewerking 
van de overige vennoten te vereisen.44

4.2 Vruchtgebruik op rechtsverhouding
Art. 810 lid 2 Voorontwerp voorziet in de mogelijkheid om 
vruchtgebruik op de rechtsverhouding als zodanig te ves-
tigen. Ik verwijs hiervoor naar hetgeen in par. 3.2 is opge-
merkt over het pandrecht op een rechtsverhouding. 

4.3 Vestiging van het vruchtgebruik
Voor beide hiervoor besproken typen van vruchtgebruik 
geldt dat zij slechts overeenkomstig art. 3:94 lid 1 BW door 
middel van een authentieke of onderhandse akte en een me-
dedeling aan de vennootschap gevestigd kunnen worden. 
Anders dan bij vestiging van een pandrecht is vestiging van 
een ‘stil’ vruchtgebruik niet mogelijk. De reden hiervan is 
volgens de concept-MvT dat het vruchtgebruik dient om de 
gebruiker genot te verstrekken van de vruchten. Om dit doel 
te bereiken, dienen het vruchtgebruik en de persoon van de 
vruchtgebruiker bekend te zijn bij de vennootschap.45

5. Slot: belangrijkste aanbevelingen

Het heeft mijn sterke voorkeur om voor de toekenning van 
Boek 7-rechtspersoonlijkheid een formeel aanknopings-
punt te hanteren. Mocht echter worden vastgehouden aan 
een materieel aanknopingspunt, dan dient het Voorontwerp 
te worden aangevuld met een regeling voor de pseudo-
personenvennootschap teneinde ‘zwe(r)vende’ goederen te 
voorkomen (par. 2.2). Voorts dient de Boek 7-rechtspersoon 
volledige rechtsbevoegdheid te verkrijgen niet alleen door 
inschrijving bij de KvK, maar ook bij een eerdere notariële 
akte (par. 2.3). 
De in het Voorontwerp opgenomen regeling van het pand-
recht/vruchtgebruik op de ‘rechtsverhouding als zodanig’ 
waarbij de pandhouder/vruchtgebruiker alle hieraan ver-
bonden rechten en bevoegdheden verkrijgt, gaat te ver. 
Zij brengt mee dat de positie van de bezwarende vennoot 
wordt gedenatureerd waarbij de vraag rijst of nog kan wor-
den gesproken van samenwerking in de zin van art. 800 
Voorontwerp. Het verdient aanbeveling om te voorzien in 
een wettelijke regeling van pandrecht/vruchtgebruik op 
een ‘vennootschapsaandeel’ waarbij aan de pandhouder/
vruchtgebruiker bepaalde (zeggenschaps)rechten worden 
toegekend. Hiervoor kan aansluiting worden gezocht bij het 
algemene vermogensrecht en Boek 2 BW (par. 3 en par. 4). 
Tot slot vormt het nog te ontwerpen overgangsrecht een 
grote uitdaging. Hoe gaan we de transitie van alle bestaande 
personenvennootschappen die van rechtswege rechtsper-
soon worden, vermogensrechtelijk regelen? De wetgever kan 

44 In soortgelijke zin: consultatiereactie Van Benthem & Keulen, 26 mei 2019. 
45 Vgl. concept-MvT bij het Voorontwerp, p. 52.

hiervoor inspiratie opdoen bij de Gecombineerde Commissie 
Vennootschapsrecht die in haar consultatiereactie een goede 
aanzet doet voor een dergelijke overgangsregeling.46 

46 Vgl. consultatiereactie GCV, 31 mei 2019, p. 12.
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