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Statuten van een Burgerlijke Maatschap1

Alain Nijs, Anton van Zantbeek & Alain Verbeke2

§ 1. Vennootschap zonder rechtspersoon

30. De maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich ertoe

verbinden iets in gemeenschap te brengen met de bedoeling hun een rechtstreeks

of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen3. Aldus zijn er vijf wezenlijke

geldigheidsvereisten waaraan een maatschap moet voldoen: winstoogmerk,

inbreng, meerhoofdigheid, winstverdeling en affectio societatis.

Een burgerlijke maatschap is een vennootschap, maar dan één zonder rechtsper-

soonlijkheid4. Bij een inbreng door de oprichters komen de ingebrachte goede-

ren niet terecht in een aparte rechtspersoon (zoals bijvoorbeeld bij de inbreng in

een naamloze vennootschap), maar in een onverdeeldheid. Maar dan wel één

met een bijzondere bestemming, en met een bijzonder statuut, een vennoot-

schap. Door de maatschap wordt onder de maten een doelvermogen gecreëerd.

Hoewel het Wetboek van Vennootschappen voor heel wat elementen van de

burgerlijke maatschap in specifieke regels voorziet, zijn een aantal regels van de

gemeenrechtelijke onverdeeldheid5, bij gebreke van andersluidende bepalingen

in de statuten, toch van toepassing. Partijen kunnen van vele wettelijke bepalin-

gen afwijken, behalve van de essentiële geldigheidsvoorwaarden. Zo bijvoor-

beeld de regel dat alle partijen van een onverdeeldheid geacht worden gelijke

delen te hebben daarin6.

Het zijn precies de statuten van een burgerlijke maatschap die toelaten, op grond

van de contractsautonomie van partijen, het bestuur en de werking van de

onverdeeldheid te scheppen volgens de wensen en bekommernissen van de par-

tijen en op maat van de concrete familiale omstandigheden.

Bij de oprichting van de maatschap moeten de maten unaniem akkoord gaan

over de statuten. Deze kunnen wel bepalen dat een wijziging naderhand niet met

1 Uiteenzetting op het seminar “De Burgerlijke Maatschap doorgelicht”, van de Stichting Vermo-

gensPlanning te Antwerpen op 8 december 2005.
2 Advocaten bij GREENILLE te Brussel. Alain Verbeke is tevens gewoon hoogleraar te Leuven en

Tilburg en voorzitter van de Stichting VermogensPlanning.
3 Art. 1 W. Venn.
4 Cass. 12 november 1935, Pas. I., 48-51.
5 Art. 577-2 B.W.
6 Art. 577-2 § 2 B.W.
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unanimiteit moet gebeuren maar bijvoorbeeld met een gewone meerderheid van

de stemmen. Indien de statuten daarin niet voorzien, moet elke beslissing (inclu-

sief statutenwijzigingen) met unanimiteit worden genomen.

De statuten geven de maatschap haar vorm en identiteit. Daarom geven wij in

deze bijdrage een voorbeeld van statuten van een maatschap. Hierbij past een

waarschuwing, van dezelfde aard als deze gemaakt bij de publicatie van acht

clausules voor schenkingen met behoud van bezit in TEP 2005/3.

§ 2. Waarschuwing

31. Zoals voor om het even welke clausule zijn er ook voor een model van sta-

tuten van een maatschap – want dat is een geheel van clausules – twee funda-

mentele beperkingen.

Ten eerste is een clausule, ook de statuten van een burgerlijke maatschap, functie

van de algemene context van de operatie waarin deze figureert. Een maatschap

staat niet los van het geheel van de vermogensplanning waarvan zij deel uit-

maakt. Zeer vaak staat zij in interactief verband met dat geheel.

Ten tweede zijn de statuten van de maatschap ook functie van de specifieke

omstandigheden van het dossier en het geval waarvoor zij zijn gemaakt. In elke

situatie spelen er andere variabelen. Dat kunnen objectieve elementen zijn, maar

ook vele subjectieve aspecten zoals de wensen en bekommernissen van de cliënt.

Dat verklaart waarom bepaalde clausules van de statuten zus of zo, of weer heel

anders, zijn geredigeerd.

Het ter beschikking stellen van een model van statuten, hoe positief en nuttig

ook, gaat daarom gepaard met een zeer belangrijk voorbehoud. Geïsoleerde

clausules en modellen zijn gevaarlijk. Zij beginnen een eigen leven te leiden. Men

beschouwt het model als een autonoom gegeven. Het wordt losgekoppeld van

de dubbele beperking zoals net vermeld. Wie modelstatuten op dergelijke wijze

hanteert, kan in de fout gaan, bijvoorbeeld omdat hij te weinig oog heeft voor

de concrete context. Niet voor de context van de operatie in zijn totaliteit, en/of

ook niet voor de context van het particuliere geval.

Hierna publiceren wij een model van statuten uitgewerkt door het kantoor

GREENILLE. Dit model moet worden gelezen en gebruikt met voornoemd

voorbehoud. Het zijn bedingen die zijn losgerukt uit die dubbele context. Zij

kunnen enkel dienen ter inspiratie. Zij kunnen hoogstens een hulpmiddel vor-

men voor wie een maatschap wil oprichten. Het is derhalve ten zeerste af te

raden om deze clausules klakkeloos over te nemen, zonder controle omtrent de
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dubbele context van de totaliteit van de planning en de concrete omstandig-

heden van het voorliggende geval7.

§ 3. Model van statuten8

32. BURGERLIJKE MAATSCHAP XXXX

DE ONDERGETEKENDEN:

A. De heer ###, geboren te ### op [dag] [maand] [jaar], thans wonende te

[postcode] ###, [straat] [huisnummer].

Hierna genoemd “oprichter sub A”

B. Mevrouw ###, geboren te ### op [dag] [maand] [jaar], thans wonende te

[postcode] ###, [straat] [huisnummer].

Hierna genoemd “oprichter sub B”

C. De heer ###, geboren te ### op [dag] [maand] [jaar], thans wonende te

[postcode] ###, [straat] [huisnummer].

Hierna genoemd “oprichter sub C”

D. Mevrouw ###, geboren te ### op [dag] [maand] [jaar], thans wonende te

[postcode] ###, [straat] [huisnummer].

Hierna genoemd “oprichter sub D”

De oprichters worden allen samen genoemd de “partijen”.

ZETTEN VOORAF UITEEN:

Partijen hebben de uitdrukkelijke bedoeling om vermogensbestanddelen, vanuit

een perspectief van familiaal vermogensbeheer, in te brengen in een structuur

van vennootschapsrechtelijke gemeenschap en daardoor met affectio societatis.

Binnen deze bedoeling kadert dan de wil om in gezamenlijk overleg het familiaal

vermogen op lange termijn te beheren en/of te laten beheren binnen een coherent

familiaal geheel. Daarbij wordt er eveneens naar gestreefd om continuïteit en

versteviging in de familiale banden en samenwerking te bereiken.

7 In elk geval exonereren de auteurs zich hierbij uitdrukkelijk van enige aansprakelijkheid inge-

volge het gebruik of de toepassing van deze statuten. Dit alles is volledig en uitsluitend op eigen

risico van degene die de statuten of delen daarvan gebruikt of toepast.
8 Copyright GREENILLE Advocaten te Brussel.
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Te dien einde willen partijen onder en met elkaar een burgerlijke maatschap

oprichten, hierna genoemd de “maatschap”, onder de voorwaarden en volgens

de modaliteiten zoals uiteengezet in onderhavige overeenkomst, hierna genoemd

de “statuten”.

EN KOMEN OVEREEN, OVEREENKOMSTIG DE HIERNAVOLGENDE

BEPALINGEN, EEN BURGERLIJKE MAATSCHAP OP TE RICHTEN:

INBRENG

Partijen komen overeen om de hiernavolgende vermogensbestanddelen in te

brengen:

– Oprichter sub A brengt in:

#

– Oprichter sub B brengt in:

#

– Oprichter sub C brengt in:

#

– Oprichter sub D brengt in:

#

Alle partijen verlenen uitdrukkelijk hun goedkeuring aan de waardering van de

door hen ingebrachte vermogensbestanddelen.

Alle inbrengen in geld zullen uiterlijk op [datum] op een bankrekening van de

maatschap worden gestort.

De totale inbreng door de partijen bedraagt dus ### euro (### EUR).

Partijen komen overeen om in ruil hiervoor ### (###) delen op naam te creëren

die als volgt worden verdeeld:

Oprichter sub A krijgt ### (###) delen, genummerd van ### tot en met ###.

Oprichter sub B krijgt ### (###) delen, genummerd van ### tot en met ###.

Oprichter sub C krijgt ### (###) delen, genummerd van ### tot en met ###.

Oprichter sub D krijgt ### (###) delen, genummerd van ### tot en met ###.

Met betrekking tot de aldus ingebrachte vermogensbestanddelen doet de

inbreng in de maatschap een vennootschapsrechtelijke gemeenschap ontstaan

tussen de partijen.
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Verder zal de maatschap omvatten: al wat in de plaats komt van de inbreng door

belegging, wederbelegging, zaakvervanging, vermogensverwisseling of vermo-

gensvermeerdering, alsook alle toekomstige intresten, vruchten en opbrengsten,

hoe ook genoemd, van deze inbreng en/of van wat daarvoor in de plaats is geko-

men.

STATUTEN

Partijen komen overeen de statuten van huidige burgerlijke maatschap als volgt

vast te stellen:

Titel I: Aard van de maatschap

Artikel 1: Rechtsvorm – naam van de maatschap

Het door partijen beoogde samenwerkingsverband heeft de rechtsvorm van een

burgerlijke maatschap en draagt de naam “Burgerlijke Maatschap ###”.

Telkens de maatschap naar buiten toe optreedt, maakt zij van deze naam mel-

ding. Ter zake wordt onder meer gedacht aan akten, aankondigingen, bekend-

makingen, brieven en andere stukken waarvoor de zaakvoerder optreedt.

Artikel 2: Zetel

De zetel wordt gevestigd te ###, ### en kan worden overgebracht naar elke

andere plaats in België of in het buitenland bij besluit van de zaakvoerder.

Artikel 3: Doel

De maatschap vermag alles te doen wat verband houdt met het beheer en het

beleggen van haar vermogen in een familiale sfeer.

Daarbij wordt ernaar gestreefd om door samenwerking, continuïteit en het ver-

stevigen van de familiale banden, dit vermogen in stand te houden en te vergro-

ten. In dit kader zal de maatschap, met winstoogmerk, het familiale vermogen

beheren als een goede huisvader.

De maatschap mag alle roerende of onroerende verrichtingen stellen die in ver-

band staan met haar doel of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de ver-

wezenlijking ervan, zoals het beleggen of investeren van gelden, het inschrijven

op kapitaalverhogingen en uitgiftes van obligatieleningen, effecten, het opne-

men en/of toestaan van leningen en kredieten, aan derden of aan maten, en alge-

meen het stellen van alle financiële of roerende verrichtingen.
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De keuze van beleggingsobjecten is in principe vrij. De maatschap kan, onder

meer, beleggen in roerende waarden, liquiditeiten, onroerende goederen, gron-

den of gebouwen of andere, participaties in ondernemingen, vorderingen aller-

hande, kunstvoorwerpen, antiek, onlichamelijke rechten, enzovoort. Deze

ruime keuzemogelijkheid belet niet dat altijd wordt gestreefd naar een evenwich-

tige portefeuillesamenstelling. Noch in zijn geheel genomen, noch per indivi-

duele belegging, mogen de beleggingen een sterk speculatief karakter vertonen,

wat een dynamisch portefeuillebeheer weliswaar niet uitsluit.

Het doel van de maatschap is burgerlijk van aard. De maatschap zal zich ont-

houden van enige handels-, industriële of ambachtelijke activiteit of enige

andere die de burgerlijke aard van de handelingen in het gedrang zou brengen.

De maatschap onthoudt er zich in beginsel ook van actieve controleparticipaties

aan te houden waaraan actieve beheers- en managementfuncties in haren hoofde

gekoppeld zouden zijn. De maatschap mag evenmin handelingen van vermo-

gensbeheer en/of beleggingsadvies stellen.

Voormelde doelstellingen zijn zo essentieel dat ze niet kunnen worden gewijzigd

dan mits unanieme toestemming van alle maten.

Artikel 4: Duur

De maatschap wordt aangegaan voor een bepaalde duur, die ingaat op heden en

verstrijkt op #.

Verlenging van deze duur is mogelijk mits een uitdrukkelijke en unanieme beslis-

sing van voortzetting door de overblijvende maten.

Titel II: Delen

Artikel 5: Delen – Matenregister

In ruil voor hun inbreng in de maatschap, bij oprichting dan wel op een later

tijdstip, ontvangen de maten onlichamelijke rechten in de maatschap, hierna

“delen” genoemd.

Alle delen zijn op naam en zonder nominatieve waarde.

De delen bepalen de gerechtigdheid van de maten in de winsten of verliezen van

de maatschap en, bij ontbinding, in het liquidatiesaldo.

Op de zetel van de maatschap wordt een matenregister bijgehouden. Hierin

worden de naam, voornaam, woonplaats van alle maten opgenomen, met ver-
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melding van hun respectieve delen in de maatschap, alsook de wijzigingen

hierin.

Artikel 6: Overdraagbaarheid van de delen onder levenden

Een maat kan zijn delen in de maatschap noch onder bezwarende titel noch om

niet overdragen aan een derde, dan mits unanieme, voorafgaande en schriftelijke

toestemming van alle andere maten.

Ieder maat onthoudt zich van iedere handeling die het exclusief familiale karak-

ter van de maatschap in het gedrang zou kunnen brengen, rechtstreeks of

onrechtstreeks. Zo is het de maten onder meer niet toegestaan om, met betrek-

king tot de vermogensrechtelijke aspecten van hun delen in de maatschap, een

deelgenoot op te nemen. Het is de maten evenmin toegestaan om op hun delen

in enigerlei mate enig recht aan een derde toe of af te staan of over te dragen,

hetzij contractueel, hetzij via huwelijkscontract, hetzij bij wijze van zekerheids-

stelling, of op welke wijze ook.

Elke overdracht bij toepassing van dit artikel zal worden aangetekend in het

matenregister waarvan sprake in artikel 5.

Artikel 7: Latere inbrengen

Het staat de maten vrij om, mits unanimiteit onder alle maten, tijdens de duur

van de maatschap andere vermogensbestanddelen in de maatschap in te bren-

gen.

Elke latere inbreng zal het voorwerp uitmaken van een geschreven addendum bij

deze statuten. In voorkomend geval zal telkens ook het delenbezit, zoals hoger

uiteengezet, gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen aan de verhouding in de

delen van de maatschap zullen worden aangetekend in het matenregister van de

maatschap.

Elk addendum aan de statuten zal geacht worden er integraal deel van uit te

maken, en zal alle bepalingen van de statuten en van vorige addenda vervangen

die hetzij expliciet, hetzij impliciet onverenigbaar zijn met elk nieuw addendum.
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Titel III: Bestuur

Artikel 8: Zaakvoerder

1. Definitie

Met de term “zaakvoerder” wordt in deze statuten bedoeld, naar gelang het

geval, de statutaire zaakvoerder(s), de gewone zaakvoerder of het college van

gewone zaakvoerders.

2. Omschrijving van het mandaat

Aan de zaakvoerder wordt de ruim te interpreteren bevoegdheid gegeven met

betrekking tot het bestuur en beheer en de interne en externe vertegenwoordi-

ging van de maatschap.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dien-

stig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de maatschap, daarbij optre-

dend in naam en voor rekening van alle maten.

De zaakvoerder kan daarvoor, met behoud van zijn verantwoordelijkheid, ook

een beroep doen, al dan niet tegen vergoeding, op één of meerdere door hem

aangestelde lasthebbers.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, treden zij op als college dat collegiaal en

bij unanimiteit tot beslissingen komt. Om rechtsgeldig te beslissen is vereist dat

alle zaakvoerders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien de

werking van de maatschap hierdoor verlamd wordt, dient gehandeld te worden

in overeenstemming met artikel 27.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd. De algemene vergadering kan met

een gewone meerderheid van stemmen beslissen het mandaat van de zaakvoer-

der te bezoldigen.

3. Aanstelling van de statutaire zaakvoerders

#Aanstelling + opvolgingsregeling bij overlijden/onbekwaamheid#

4. Gewone zaakvoerder(s)

#Aanstelling + opvolgingsregeling bij overlijden/onbekwaamheid#

5. Adviescomité

#Eventueel kan een adviescomité worden ingesteld#
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Artikel 9: Bankrelatie

Aan de zaakvoerder wordt volmacht verleend om voor zoveel als nodig bankre-

keningen te openen op naam van de maatschap, alsook om daarmee elke trans-

actie uit te voeren in het kader van het doel van de maatschap, zoals inning van

opbrengsten, herbelegging, aankopen, verkopen en inschrijven.

#Eventueel meer gedetailleerde lijst van daden van beheer/beschikking#

Titel IV: Algemene vergadering

Artikel 10: Algemene vergadering

De algemene vergadering komt zo vaak samen als nodig is. Het initiatief om een

algemene vergadering samen te roepen komt in eerste instantie toe aan de zaak-

voerder. Iedere maat kan de zaakvoerder verzoeken dergelijk initiatief te nemen.

De algemene vergadering komt in ieder geval minstens één maal per jaar samen

in de loop van de maand april om, conform het in Titel V van deze statuten

bepaalde, te beslissen over de goedkeuring van de vermogensstaat en de resul-

taatsbestemming. Deze algemene jaarvergadering kan om gegronde redenen ver-

daagd of vervroegd worden met maximum één maand door beslissing van de

zaakvoerder.

Aangezien het eerste boekjaar van de maatschap loopt tot ###, zal de eerste

algemene jaarvergadering samenkomen in de loop van de maand ###.

De algemene vergadering is algemeen bevoegd voor alle verrichtingen waarvoor

de zaakvoerder niet bevoegd is.

De maten worden, minstens drie weken vóór de algemene vergadering schrifte-

lijk opgeroepen. De oproeping vermeldt plaats, datum, uur en de agenda van de

algemene vergadering. Indien alle maten aanwezig zijn op de algemene vergade-

ring, is de naleving van deze oproepingsformaliteiten niet vereist.

Behoudens het in artikel 23 voorziene, kunnen de maten zich door een andere

maat laten vertegenwoordigen mits schriftelijke volmacht.

De vergadering kan slechts rechtsgeldig plaatsvinden en beraadslagen indien alle

maten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Indien de werking van de

maatschap hierdoor verlamd wordt, dient gehandeld te worden in overeenstem-

ming met artikel 27.

Behoudens indien uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten, beslist de alge-

mene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen.
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Artikel 11: Stemrecht op de algemene vergadering

Alle delen geven recht op één stem.

#Regeling bij splitsing eigendomsrecht, gezamenlijke of onverdeelde eigendom,

etc.#.

Artikel 12: Buitengewone algemene vergadering

Elke wijziging van de statuten vereist een beslissing van alle maten tijdens een

buitengewone algemene vergadering.

#Regeling bij splitsing eigendomsrecht, gezamenlijke of onverdeelde eigendom,

etc.#.

Artikel 13: Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de statutaire zaakvoerder.

Indien er geen statutaire zaakvoerder is, wordt de algemene vergadering voorge-

zeten door de oudste maat.

De voorzitter duidt een secretaris aan die instaat voor de opmaak van het pro-

ces-verbaal van de vergadering, alsook voor de stemopneming. De secretaris is

in de regel de jongste van de meerderjarige maten.

Artikel 14: Proces-verbaal

Het proces-verbaal van de algemene vergadering wordt door alle aanwezige

maten en de zaakvoerder voor akkoord ondertekend. Een afschrift hiervan

wordt bijgehouden op de zetel van de maatschap.

Titel V: Vermogensstaat

Artikel 15: Vermogensstaat

Uiterlijk tegen eind ## van ieder jaar wordt een vermogensstaat opgemaakt per

31 december van het voorbije kalenderjaar.

Het eerste boekjaar van de maatschap loopt tot ###, zodat voor de eerste maal

een vermogensstaat (per ###) zal moeten worden opgemaakt uiterlijk tegen ###.

Deze vermogensstaat omvat minstens een inventaris van de door de maatschap

beheerde vermogensbestanddelen, een waardeschatting op die datum, een over-

zicht van de verrichtingen, opbrengsten en uitgaven van het voorbije kalender-
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jaar en een procentuele rendementsbepaling volgens bancaire gebruiken al dan

niet opgesplitst per vermogensbestanddeel.

De vermogensstaat en de onderliggende stukken moeten op een duidelijke, een-

voudige en transparante wijze de financiële toestand van de burgerlijke maat-

schap weergeven.

Uit deze vermogensstaat moeten ook duidelijk de over het voorbije kalenderjaar

door de maatschap al dan niet gerealiseerde globale nettowinsten dan wel de

globale nettoverliezen blijken.

De globale nettowinst is de globale waardestijging van de door de maatschap

beheerde vermogensbestanddelen over het voorbije kalenderjaar. Het globale

nettoverlies is dan de globale waardedaling van de door de maatschap beheerde

vermogensbestanddelen over het voorbije kalenderjaar.

Artikel 16: Resultaatsbestemming

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de jaarlijkse algemene vergadering over

de reservering of uitkering van de winst.

Samen met de vermogensstaat in ontwerp, zal de zaakvoerder ervoor zorgen dat

dit voorstel minstens tien dagen vóór de algemene jaarvergadering op de zetel

van de maatschap ter inzage voor alle maten ligt.

Elke winstuitkering aan de maten geschiedt in verhouding tot hun delen in de

maatschap. Indien de delen zijn bezwaard met vruchtgebruik, dan geschiedt de

uitkering van de winst aan de vruchtgebruikers.

Het tijdstip en de wijze van uitbetaling van de winstuitkeringen worden bepaald

door de zaakvoerder, met dien verstande dat de uitbetaling moet plaatsvinden

uiterlijk binnen de twee maanden na de algemene vergadering die tot de

winstuitkering heeft beslist.

Titel VI: Algemene bepalingen

Artikel 17: Informatie

Alle maten kunnen te allen tijde de zaakvoerder om inlichtingen vragen. De

zaakvoerder is ertoe gehouden om aan dergelijk verzoek binnen een redelijke

termijn gevolg te geven.
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Artikel 18: Bewaring stukken

Onderstaande documenten dienen bewaard te worden op de zetel van de maat-

schap:

– een door alle maten ondertekende versie van de statuten, inclusief addenda;

– het matenregister en elke latere wijziging daaraan;

– de processen-verbaal van de algemene vergaderingen;

– de vermogensstaten waarvan sprake in artikel 15, inclusief onderliggende

bankstukken.

Artikel 19: Confidentialiteit

De maten zullen de statuten en alle stukken en bescheiden betreffende de maat-

schap als strikt confidentieel behandelen. De tekst van de statuten zal na onder-

tekening niet aan derden worden meegedeeld, dan voor zover als nodig voor de

verwezenlijking van het doel van de maatschap.

Titel VII: Ontbinding – Overlijden – Uittreding – Uitsluiting

Artikel 20: Ontbinding van de maatschap

De maatschap wordt enkel ontbonden in de volgende gevallen:

– bij het verstrijken van de bepaalde duur voorzien in artikel 4 van de statuten;

– bij unaniem besluit tot vervroegde ontbinding door een algemene vergade-

ring waarin alle maten persoonlijk aanwezig zijn;

– indien de ontbinding om wettige redenen wordt gevorderd conform artikel

45 Wetboek van Vennootschappen;

– indien de maatschap slechts één maat overhoudt.

De maatschap wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamverklaring of

kennelijk onvermogen van één der maten.

Bij ontbinding van de maatschap treden de maten uit onverdeeldheid en wordt

het liquidatiesaldo onder de maten verdeeld rekening houdende met hun delen

in maatschap.

Artikel 21: Overlijden van één van de maten

Het overlijden van één der maten heeft niet de ontbinding van de maatschap tot

gevolg. Tenzij het overlijden van een maat tot eenhoofdigheid van de maatschap

leidt, wordt de maatschap dus voortgezet tussen de andere maten en de erfgena-

men of legatarissen van de overleden maat.
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#Eventueel mogelijkheid tot niet-aanvaarding van erfgenamen voorzien#

Artikel 22: Uittreding

#Eventueel mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke uittreding voorzien#

Artikel 23: Uitsluiting

Iedere maat, behoudens #, kan om een gegronde reden uit de maatschap worden

gesloten.

Het verzoek tot uitsluiting kan op de agenda van de algemene vergadering wor-

den geplaatst door de statutaire zaakvoerder of door twee maten. De beslissing

wordt door de algemene vergadering met unanimiteit genomen, met dien ver-

stande dat de uit te sluiten maat geen stemrecht heeft bij de stemming over de

uitsluiting.

Aan de maat van wie uitsluiting wordt gevraagd, moet, per aangetekende brief,

een met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting worden toegezonden, minstens

twee maanden vóór de datum van de algemene vergadering die over de uitslui-

ting moet beslissen. De betrokken maat beschikt dan, vanaf de datum van toe-

zending van voormeld voorstel, over een maand om zijn opmerkingen schrifte-

lijk mee te delen aan de algemene vergadering. Indien hij daarom verzoekt in een

geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de betrokken maat worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed, en wordt vastgesteld in

een afzonderlijk proces-verbaal dat wordt opgemaakt door de zaakvoerder en

ondertekend door alle maten, de uitgesloten maat uitgezonderd. Dit proces-ver-

baal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd.

De uitsluiting wordt overgeschreven in het matenregister. Een eensluidend

afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, per aangetekende brief, aan

de uitgesloten maat toegezonden.

#Uitbetalingsregeling#

Titel VIII: Slotbepalingen

Artikel 24: Kosten van de overeenkomst

Alle kosten voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst, zijn ten laste van de

maatschap.
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Artikel 25: Toepasselijk recht

De statuten en deze overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd vol-

gens het Belgische recht.

Artikel 26: Deelbaarheid

De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meer clausules van de

statuten doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle

andere clausules van de statuten. In dergelijk geval verbinden de maten zich

ertoe om een nieuwe clausule overeen te komen, die zo dicht mogelijk aansluit

bij de bedoeling van de nietige of onafdwingbare clausule.

Artikel 27: Geschillenregeling

#Aanduiding bevoegde rechtbank of arbitrageclausule#

* * *

De maten verklaren elk afzonderlijk door de ondertekening van deze overeen-

komst akkoord te gaan met alle bepalingen ervan. Zij verklaren elk één exem-

plaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen. Een #de exemplaar wordt

ter zetel van de maatschap bewaard.

In # (#) originele exemplaren, bestaande uit # (#) pagina’s, opgemaakt en onder-

tekend te ### op ______ [maand] [jaartal].

______________________ _______________________

Oprichter sub A Oprichter sub B

______________________ _______________________

Oprichter sub C Oprichter sub D


