
CASESTUDY 
De burgerlijke maatschap. Zorgvuldig beheer is een must.  

 
In België bestaan er verschillende soorten vennootschappen. Maar heeft u er ooit al bij stilgestaan 
dat een van die vennootschapsvormen ervoor zorgt dat u controle en zeggenschap kan behouden 
over zowel uw roerend als  uw onroerend vermogen ?  
 
Stel Jan en Ann zijn in 1982 gehuwd volgens het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract,  
en wonen in het Vlaamse Gewest. Zij hebben twee kinderen, Marie en Pieter die respectievelijk  18 
en 21 jaar oud zijn. Wanneer Jan als eerste overlijdt dan erft Ann als langstlevende het vruchtgebruik 
van de nalatenschap en erven de beide kinderen de blote eigendom.  
 
Jan en Ann hebben samen een aanzienlijk roerend vermogen opgebouwd, dat bestaat uit gelden en 
effecten. Zij wensen een deel van hun roerend vermogen tijdens hun leven over te dragen aan hun 
kinderen. Niettemin willen zij over de geschonken goederen controle behouden. Gelet op de jonge 
leeftijd van hun kinderen vrezen Jan en Ann dat Marie en Pieter mogelijk onzorgvuldig met hun 
verkregen goederen zouden omspringen. Anders gezegd, tijdens hun leven willen de ouders de 
touwtjes in handen houden. 
 
Een van de mogelijkheden bestaat erin dat Jan en Ann overgaan tot een schenking door een  hand- of 
bankgift van het roerend vermogen. Wanneer zij schenken voor een notaris dan betalen zij 3%  
schenkingsrechten. De schenkingsakte moet immers binnen de 15 dagen voor registratie 
aangeboden worden. Het voordeel is dat als de schenker binnen de drie jaar na de schenking komt te 
overlijden, er geen aanleiding meer kan zijn tot het betalen van progressieve successierechten.  
 
Op deze manier verkrijgen de kinderen wel de volledige controle over het verkregen vermogen wat  
niet strookt met de wil van de ouders. Bovendien hebben de ouders door  de schenking een deel van 
hun eigendom definitief overgedragen aan de kinderen (donner et retenir ne vaut).  
 
De oprichting van een maatschap kan hier een oplossing bieden met als doel de continuïteit van het 
familiaal vermogen te behouden en tegelijkertijd het al opgebouwde vermogen te behoeden voor 
versnippering of verkwisting.  
 
Om hun doelstellingen te verwezenlijken kunnen Jan en Ann een burgerlijke maatschap oprichten 
waarin hun roerend vermogen wordt ingebracht. Voor de oprichting van een maatschap moet men 
minstens met twee zijn. 
 
Deze planning kan op verschillende manieren verlopen. Ofwel gebeurt er eerst een schenking van de 
ouders aan de kinderen gevolgd door de inbreng van de geschonken goederen in een later op te 
richten maatschap. Ofwel wordt eerst de maatschap opgericht en vindt nadien de schenking plaats. 
Ofwel gebeurt er geen schenking en doen de kinderen een kleine inbreng in de maatschap. Op die 
manier worden de kinderen maten in de maatschap. Dit alles wordt opgenomen in het 
matenregister.  
 
In de statuten van de maatschap worden Jan en Ann beiden aangeduid als statutaire zaakvoeders 
(quasi onafzetbaar). Daardoor hebben zij de bevoegdheid daden van beheer of beschikking te stellen. 
Zij moeten hiervoor de toestemming van de andere maten, in casu hun kinderen, niet vragen.  
 
Een maatschap is in wezen een vennootschap met een burgerlijk of handelsdoel die geen 
rechtspersoonlijkheid heeft. Afhankelijk van de voorziene of uitgeoefende activiteit zal het doel van 



de maatschap worden bepaald. Het ontbreken van rechtspersoonlijkheid impliceert dat de 
maatschap geen maatschappelijke zetel heeft. Evenmin kan zij in rechte optreden.  
 
De maatschap is fiscaal transparant. Dit betekent dat de maatschap noch aan de 
vennootschapsbelasting noch aan de rechtspersonenbelasting onderworpen is. De winst gerealiseerd 
door de maatschap, dient te worden verdeeld tussen de verschillende maten en is belastbaar voor 
ieder  afzonderlijk. Daarom hoeft de maatschap geen aangifte te doen in de vennootschapsbelasting, 
noch in de rechtspersonenbelasting. De maten zelf worden wel belast in de personenbelasting. De 
inkomsten van de maatschap worden geacht de inkomsten van de maten te zijn.  
 
Naast de oprichting van de maatschap is het uiteraard noodzakelijk dat de verdere opvolging ervan in 
goede orde verloopt.  
 
Jaarlijks wordt er een gewone algemene vergadering gehouden van de maten. De datum waarop 
deze vergadering doorgaat wordt bepaald in de statuten van de maatschap. De agenda bestaat o.m. 
in het meedelen van de inkomsten (intresten/ dividenden/ meer- of minderwaarden) van de 
maatschap aan de maten, het stemmen over de eventuele uitkering, de nodige kwijting verlenen aan 
de statutaire zaakvoerders, het goedkeuren van de rekeningen van het vorig werkjaar, beslissingen 
inzake statutenwijzigingen e.d.m.  
 
Van iedere gewone algemene vergadering dient een verslag opgemaakt dat zorgvuldig bijgehouden 
wordt op de zetel van de maatschap.  
 
De maatschap houdt op te bestaan bij het overlijden van de langstlevende van Jan of Ann. In die zin 
wordt de maatschap opgericht voor bepaalde duur.  
 
De maatschap heeft een intuïtu personae karakter. Dit kenmerk impliceert dat derden slechts deel 
kunnen uitmaken van de maatschap als alle andere maten hiermee akkoord gaan. Bovendien kan  
een maatschap ontbonden worden wanneer één van de maten komt te overlijden. Bij 
eenhoofdigheid wordt de maatschap zelfs van rechtswege ontbonden. Gelet op het doel van de 
maatschap is de ontbinding ervan meestal niet opportuun waardoor artikel 42 van het Wetboek 
Vennootschappen voorziet dat in de statuten een gepaste clausule kan worden opgenomen die 
voorziet dat het bestaan van de maatschap kan voortgezet worden, hetzij door toepassing van een 
verblijvingsbeding dan wel een voortzettingsbeding.  
 
Gelet op het voorgaande kan de maatschap aldus perfect dienen als controlevehikel voor zowel uw 
roerend als uw onroerend vermogen. U behoudt steeds de controle over uw vermogen. Tegelijkertijd 
wordt gezorgd voor de overdracht van uw vermogen naar de kinderen als een van u of beiden komen 
te overlijden.  
 
Let wel, de opmaak van de statuten van een maatschap is puur maatwerk dat de nodige bijstand van 
specialisten vereist om de statuten van de maatschap aan te passen aan eenieders specifieke 
behoeften. De regels van openbare orde en van dwingend recht mogen uiteraard niet geschonden 
worden. Voor het overige geldt een zeer grote contractuele vrijheid inzake de opmaak van de 
statuten.  
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