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LEERSTUKKEN 

Overgangswet aansprakelijk-

heid personenvennootschappen 

niet doordacht

Een van belangrijke gevolgen van de nieuwe Wet personenven-
nootschappen is dat de huidige openbare maatschap (anders dan de 
stille maatschap) verdwijnt en van rechtswege een openbare ven-
nootschap (‘OV’) wordt. Voor de OV gaat hetzelfde aansprakelijk-
heidsregime gelden als thans voor de vennootschap onder firma: 
hoofdelijke aansprakelijkheid. Bij de maatschap hebben de partners 
thans een aansprakelijkheid voor gelijke delen.

Uit het voorgestelde artikel 220a lid 3 van de Overgangswet Nieuw 
Burgerlijk Wetboek1 volgt dat het nieuwe regime van hoofdelijke 
aansprakelijkheid zal gelden voor verbintenissen die na het tijdstip 
van inwerkingtreding van de wet ontstaan. De regering licht dit 
als volgt toe:

‘Naar huidig recht bestaat, kort gezegd, voor de verbintenissen 
van de maatschap een aansprakelijkheid van de maten voor ge-
lijke delen, maar naar het nieuwe recht zal volgens het eerste 
lid [van art. 7:813; DW] hoofdelijke aansprakelijkheid bestaan. 
Het ligt voor de hand dat voor verbintenissen die vóór het tijdstip 
van inwerkingtreding van titel 7.13 zijn ontstaan de bestaande 
aansprakelijkheid voor gelijke delen blijft bestaan, en dat de 
hoofdelijke aansprakelijkheid alleen geldt voor verbintenissen 
die zijn ontstaan na het tijdstip van inwerkingtreding.’2

Voor verbintenissen die op de dag van inwerkingtreding reeds 
bestonden, blijft het oude regime (aansprakelijkheid voor gelijke 
delen) dus van kracht.3

1 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennoot-
schap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk 
Wetboek), Kamerstukken II 2006-2007, 31 065, nr. 2, p. 9.

2 Kamerstukken II 2006-2007, 31 065, nr. 3, p. 23.
3 M.S. Koppert-van Beek & D.F.M.M. Zaman, ‘Het overgangsrecht inzake 

titel 7.13 Burgerlijk Wetboek’, WPNR 2007, nr. 6723, p. 768, zijn van 
mening ‘dat de hoofdelijke verbondenheid alleen geldt voor een tekortko-
ming in de nakoming die plaatsvindt na de invoering van de Wet’. Dit lijkt 
mij niet juist, omdat het tijdstip waarop een verbintenis ontstaat, niet hoeft 
samen te vallen (en vaak ook niet zal samenvallen) met het tijdstip waarop 
er wordt tekortgeschoten in de nakoming daarvan.

Van belang is dus te weten wanneer verbintenissen ontstaan. De 
handboeken besteden weinig aandacht aan die kwestie. Artikel 6:1 
BW verwijst naar de wet als bron van verbintenissen: alle verbin-
tenissen moeten een aanknoping in de wet hebben. Artikel 6:213 
BW bepaalt dat een overeenkomst een meerzijdige rechtshande-
ling is waarbij één of meer partijen jegens één of meer andere een 
verbintenis aangaan. In die definitie staat de strofe ‘één of meer’ 
één keer te weinig: uit een overeenkomst kunnen één of meer ver-
bintenissen ontstaan. Welke verbintenissen dat zijn, wordt met 
name in Boek 7, bij de bijzondere overeenkomsten, uitgewerkt. Zo 
volgt uit artikel 7:1 BW dat uit een koopovereenkomst een verbin-
tenis om een zaak te geven en een verbintenis om de koopprijs te 
betalen, voortvloeien.

Duurovereenkomsten
De vraag wanneer verbintenissen ontstaan, is met name relevant 
voor duurovereenkomsten die een hele tijd beslaan en dus de 
meeste kans maken in aanraking te komen met overgangsrecht. 
Bovendien is het bij duurovereenkomsten veel minder vanzelf-
sprekend dat de verbintenissen ontstaan bij het aangaan van de 
overeenkomst. Duurovereenkomsten zijn overeenkomsten die 
zien op het verrichten van toekomstige periodieke prestaties over 
en weer.4 Het aangaan van de duurovereenkomst en het ontstaan 
van de daaruit voortvloeiende verplichtingen kunnen in andere 
tijdvakken plaatsvinden.5 Wezeman6 begrijpt onder nieuw ont-
stane verbintenissen ook nieuw opgekomen verplichtingen uit 
duurovereenkomsten.

Wat betekent het voorgestelde overgangsrecht nu voor een maat-
schap die als leningnemer partij is bij een overeenkomst van geld-
lening? Uit een leningovereenkomst vloeien de volgende (hoofd)-
verbintenissen voort:

4 Zie S.M. Bartman, noot bij JOR 2006, 289 (zie ook noot 5).
5 Zie Rb. Roermond 25 oktober 2006, JOR 2006, 289, r.o. 4.5: ‘Naar het 

oordeel van de rechtbank brengt een redelijke wetstoepassing met zich 
mee dat de werking van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de moeder-
maatschappij voor de schulden van de dochtermaatschappij op basis van 
een verklaring ex artikel 2:403 lid 1 sub f BW ook geldt voor duurover-
eenkomsten die weliswaar zijn aangegaan vóór het ingangstijdstip van 
deze aansprakelijkheid(sverklaring) maar waar de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen over en weer intreden tijdens die periode waar de aanspra-
kelijkheidsverklaring betrekking op heeft, zoals bij huur- en arbeidsover-
eenkomsten.’

6 J.B. Wezeman, ‘Civielrechtelijke aspecten van de personenvennootschap 
nieuwe stijl’, Fiscaal Praktijkblad 11 september 2007, p. 6.
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1 Voor de leningverstrekker: de verplichting om aan de lening-
nemer een bedrag ter beschikking te stellen. Deze verplichting 
ontstaat bij het aangaan van de overeenkomst en dient meestal 
binnen korte tijd daarna te worden nagekomen.

2 Voor de leningnemer: de verplichting om het ontvangen be-
drag terug te betalen. Deze verbintenis ontstaat mijns inziens 
bij ontvangst van het geld. De nakoming van de verplichting 
is aan de orde aan het eind van de leningperiode (aflossing in-
eens) of gedurende de leningperiode (aflossing in termijnen). 
Zie ook Hof Amsterdam,7 dat van oordeel is dat de aflos-
singsverplichting een afzonderlijke verbintenis is: ‘(…) de uit 
de overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot terugbetaling 
van het ontvangen geld (…).’

3 Ten slotte heeft de leningnemer de verplichting om rente te 
betalen. Net als bij de verplichting om huur te betalen, kan 
worden gesteld dat deze verbintenis telkens ontstaat geduren-
de een periode waarover de leningnemer de beschikking heeft 
over de geleende gelden (maand/jaar).

Op de verplichting tot rentebetaling zou dan na verloop van tijd 
het hoofdelijkheidsregime gaan gelden, voor de verplichting tot 
aflossing niet. Dat zou het voeren van procedures, indien een 
vroegere maatschap in de nakoming van beide verplichtingen te-
kortschiet, wel moeilijk maken. De leningverstrekker/eiser zou in 
eenzelfde procedure zowel de vennoten voor gelijke delen moeten 
dagvaarden (voor de verplichting tot aflossing van de hoofdsom) 
als hoofdelijk voor het geheel (voor de verplichting tot betaling van 
rente). Dat lijkt niet wenselijk.

Alternatief
Beter lijkt het de overgangswet zo te formuleren dat op verbin-
tenissen die voortvloeien uit overeenkomsten die vóór de inwer-
kingtreding zijn aangegaan, nog het oude aansprakelijkheidsregi-
me blijft gelden. De wederpartij van de maatschap zal daarvan ook 
zijn uitgegaan. Voor de formulering kan dan worden aangehaakt 
bij artikel 2:403 BW:

‘Artikel 813, eerste en tweede lid, en artikel 837 van Boek 7 zijn 
slechts van toepassing ten aanzien van verbintenissen die na het 
tijdstip van inwerkingtreding zijn ontstaan. In afwijking van 
de vorige volzin zijn de daarin genoemde artikelen, ten aan-
zien van verbintenissen die voortvloeien uit rechtshandelingen, 
slechts van toepassing indien de rechtshandeling na het tijdstip 
van inwerkingtreding is verricht.’

Mr. D.J. Willemars, advocaat bij Holland Van Gijzen 
Advocaten en Notarissen te Rotterdam

7 Hof Amsterdam 25 maart 2008, LJN BC9237, r.o. 4.8.
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