
‘Too much love will kill you’ (*)

‘FATHER KNOWS BEST’ : ZIJN DWINGENDE
REGELS OMTRENT HET AANTAL LEDEN IN 
EEN VENNOOTSCHAP OF EEN HUWELIJK 
VERANTWOORD ?

Joeri Vananroye(1)

1. A syndicate in an empty room – In de filmkomedie uit 1960 “Let’s make love” van
George Cukor met Marilyn Monroe wordt het fortuin van het hoofdpersonage
(gespeeld door Yves Montand) als volgt verklaard : “he was the kind of man who could
form a syndicate in an empty room”. Dit illustreert de fascinatie van het recht, de
ondernemingswereld en zelfs de populaire cultuur met de mogelijkheid van vermo-
gensafscheiding en beperkte aansprakelijkheid door middel van een vennootschap met
maar één vennoot. Vermogensafscheiding (entity shielding) laat toe dat de onder -
nemingsactiva niet verhaalbaar zijn door de louter persoonlijke schuldeisers van de
ondernemer. Beperkte aansprakelijkheid (owner shielding) laat toe dat de persoonlijke
activa van de ondernemer niet verhaalbaar zijn door de ondernemingsschuldeisers. 

Het positieve recht laat eenhoofdige vermogensafscheiding en beperkte aansprakelijk-
heid toe, maar slechts schoorvoetend. Van harte gebeurt het, met beperkingen, enkel
bij de BVBA en, iets meer verscholen ook bij de NV. Andere vennootschapsvormen
zoals de maatschap, VOF of CV vereisen minimaal twee- of meerhoofdigheid, wat des
te opmerkelijker is omdat deze vennootschapsvormen wel vermogensafscheiding maar
geen (of niet altijd) beperkte aansprakelijkheid bieden.

Een eerste antwoord zou kunnen zijn : de vennootschap is een overeenkomst, dus
daarom zijn er minstens twee vennoten nodig (zie art. 1 W.Venn.). Dat is echter geen
voldoende antwoord. De contractuele aard van de vennootschap is niet veel meer dan
een manier om het vereiste van twee- of meerhoofdigheid anders te formuleren. Dit
verklaart niet waarom het recht vermogensafscheiding en/of beperkte aansprakelijk-
heid bij eenhoofdigheid argwanender bekijkt. De E-BVBA toont alvast aan dat dit
mogelijk is op een manier die technisch nauwelijks moeilijker is dan bij meerhoofdig-
heid. Integendeel : de eenhoofdigheid neemt heel wat interne agency problemen weg
en laat een eenvoudige governance structuur toe (zie bv. art. 279 en 646, § 2 W.Venn.).
Wellicht zou de E-BVBA zelfs nog lichter gemaakt kunnen worden dan in het positieve
recht het geval is, door bepaalde governance regels die enkel zinvol zijn bij twee- of
meerhoofdigheid op te heffen(2).
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* Queen (http://en.wikipedia.org/wiki/Too_Much_Love_Will_Kill_You).
1. Met dank aan prof. Henri Swennen en Arie Van Hoe (Faculteit Rechten, UA), Stijn De Dier (Economisch Recht, KU Leuven) en

dr. Jogchum Vrielink (Instituut voor Constitutioneel Recht, KU Leuven) die de auteur een free ride gaven met hun genereuze 
suggesties en zo de voordelen van meerhoofdigheid empirisch hebben aangetoond.

2. De keuze van het positieve recht om de eenhoofdige BVBA zoveel mogelijk te modelleren naar de twee- of meerhoofdige is 
verdedigbaar omdat dit “omvorming” vergemakkelijkt door de loutere overdracht van aandelen (F. HELLEMANS, De algemene 
vergadering, Kalmthout, Biblo, 2000, 490, voetnoot 1682).
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De E-BVBA toont ook aan dat de regels van de eenheid van het vermogen (art. 7
Hyp.W.) en de gelijkheid van de schuldeisers (art. 8 Hyp.W.) geen onoverkomenlijke
bezwaren hoeven uit te maken tegen eenhoofdige vermogensafscheiding. Bovendien
kan een - één - schuldenaar d.m.v. zakelijke zekerheidsrechten (bv. pand of hypo-
theek) reeds afspraken maken met een specifieke schuldeiser waarbij die schuldeiser
voorrang krijgt boven andere schuldeisers (zie nr. 8).

Waarom wordt een eenhoofdig afgescheiden vermogen, waarbij de voorrang automa-
tisch geldt voor alle schuldeisers met betrekking tot het vermogen, dan nog verboden
of aan banden gelegd ?

In familiale organisatievormen, zoals de huwelijksvereniging of de wettelijke samenwo-
ning, geldt er dan weer een dwingendrechtelijk voorgeschreven aantal deelgenoten :
twee; niet meer, niet minder. 

2. Eén-, twee- en meerhoofdigheidsregels in het organisatierecht – Deze bijdrage
onderzoekt eerst de band tussen het aantal deelgenoten en vermogensafscheiding bij
de handelszaak, die géén vermogensafscheiding kent bij één eigenaar en wel indien
ze in mede-eigendom door middel van een maatschap wordt gevoerd (nrs. 3-6).
Daarbij gaan we uit van de heersende mening dat er bij de handelszaak geen, en bij
de maatschap wel vermogensafscheiding is ten voordele van de “ondernemingsschuld-
eisers”. De technische verantwoording hiervoor hebben we elders uiteengezet en her-
halen we hier niet(3).

Daarna richten we de blik naar vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en onder-
zoeken we of de voorwaarden voor eenhoofdige vennootschappen mogen worden
versoepeld of moeten worden verstrengd (nrs. 7-11).

In het belangrijkste deel vergelijken we vennootschappen met organisaties uit het
horizontaal familierecht (sensu lato) : het huwelijk, de kloostervereniging en occasio-
nele meerhoofdige seksuele relaties (nrs. 12-22). Die vergelijking laat toe ook voor
vennootschappen belangrijke lessen te trekken. Tot slot kijken we naar de rol van
meerhoofdigheid bij collectieve insolventieprocedures : hoeveel schuldeisers zijn nodig
om samen te lopen (nrs. 23-25) ?

De centrale vraag is of er goede redenen zijn waarom het huwelijksrecht een twee-
hoofdigheidsgebod heeft en het vennootschapsrecht een principieel eenhoofdigheids-
verbod (met uitzonderingen) zonder een dwingend maximum. Als extra service aan de
lezer bieden we ook economisch sluitende formules aan voor het perfecte huwelijk
(nr. 19) en onthullen we wie het meeste plezier beleeft in een ménage à trois (nr. 20).
Onderweg lossen we ook het “shareholders vs. stakeholders”-debat op (nr. 18).

De focus van deze bijdrage ligt op vermogensafscheiding (en niet op beperkte aan-
sprakelijkheid). Fiscale overwegingen laten we buiten beschouwing, vanuit de overtui-
ging dat de fiscale staart niet met de vennootschapsrechtelijke hond hoort te kwis -
pelen. Recentere samenlevingsvormen zoals de wettelijke samenwoning laten we een-
voudigheidshalve buiten beschouwing, ook omdat ze op vlak van het tweehoofdig-
heidsgebod niet verschillen van het huwelijk. In deze bijdrage spreken we over “twee-
hoofdigheid” bij een organisatie met twee deelgenoten en over “meerhoofdigheid” bij
een organisatie met drie of meer deelgenoten. “Eenhoofdigheid” verwijst uiteraard naar
een organisatie met één deelgenoot.

3. Zie J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensafscheiding en vermogensovergang, proef-
schrift, 2011.



A. WAAROM IS DE EENHOOFDIGE HANDELSZAAK GEEN AFGESCHEIDEN
VERMOGEN EN DE TWEEHOOFDIGE HANDELSZAAK (I.E. MAATSCHAP)
WEL ? 

3. Handelszaak vs. maatschap – De handelszaak illustreert dat een affectatie van
goederen voor een bepaald doel op zich niet volstaat voor vermogensafscheiding; deze
affectatie dient vorm te krijgen in een bepaalde juridische techniek zoals een rechts-
persoon of een onverdeelde boedel. Indien een natuurlijke persoon een handelszaak
heeft, hebben zijn ondernemingsschuldeisers geen exclusieve of bevoorrechte aan-
spraak op de ondernemingsgoederen.

Bij een onverdeelde maatschapsboedel worden wel verhaalsrechtelijke consequenties
verbonden aan een affectatie van de onverdeelde goederen. Bij een maatschap hebben
de ondernemingsschuldeisers wel, met uitsluiting van de louter persoonlijke schuld -
eisers van de maten, een verhaal op de onverdeelde ondernemingsgoederen.

Het verschil tussen eigendom en mede-eigendom van de handelszaak is niet anders
dan het verschil in behandeling van eenhoofdigheid en twee- of meerhoofdigheid.
Waarom wordt aan precies dezelfde affectatie bij twee- of meerhoofdigheid wel en bij
eenhoofdigheid niet vermogensafscherming verbonden ?

Achtereenvolgens bespreken we (i) de voordelen van vermogensafscheiding (nr. 4),
(ii) de redenen waarom deze voordelen zich meer opdringen bij meerhoofdigheid 
(nr. 5) en (iii) de redenen waarom de kosten van vermogensafscheiding bij meerhoof-
digheid minder relevant zijn (nr. 6).

4. Economische verantwoording van vermogensafscheiding – De rechtsecono -
mische literatuur heeft de laatste jaren uitgebreid aandacht besteed aan de voordelen
van vermogensafscheiding (entity shielding of affirmative asset partitioning) (4). Voor
een jurist in de continentale traditie is het overigens verrassend dat de rechtsecono -
mische literatuur er zo lang over heeft gedaan om naast het contractuele element
(nexus of contracts) aandacht te besteden aan dit zakenrechtelijke aspect van de ven-
nootschapsvorm. In ons rechtsdenken heeft vermogensafscheiding immers altijd een
belangrijke plaats gehad bij de appreciatie van de eigenheid van de vennootschap(5).

We vatten hier enkel samen(6) : 

- Vermogensafscheiding vermindert de kosten die de schuldeisers van het afgescheiden
vermogen hebben om hun risico in te schatten. Ze kunnen de kredietwaardigheid van
het afgescheiden vermogen beoordelen door louter te kijken naar de activa en passiva
van dit vermogen zonder dat ze noodzakelijk ook moeten kijken naar de kredietwaar-
digheid van de gerechtigden tot dit vermogen. 

Dit leidt tot efficiëntie doordat de ondernemingsschuldeisers enkel die activa en pas -
siva moeten beoordelen van de onderneming (waar ze doorgaans een grotere kennis
van hebben). Zonder vermogensafscheiding dienen ondernemingsschuldeisers ook de
persoonlijke activa en passiva te beoordelen.
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4. Zie vooral H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The essential role of organizational law”, Yale L.J. 2000, 387, e.v. en H. HANS-
MANN, R. KRAAKMAN en R. SQUIRE, “Law and the rise of the firm”, Harv. L. Rev. 2006, 1333 e.v.

5. Zie bv. J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 230; L. FREDERICQ m.m.v. S. FREDERICQ,
Handboek van het Belgisch handelsrecht, Brussel, Bruylant, 1962, 452, nr. 532. De vraag rijst daarbij overigens ook of met de 
nieuwe zakenrechtelijke wind van over de oceaan, op termijn de pendel van het debat over de keuze van toepasselijk recht niet
terug in de richting van de real seat zal slaan. Naarmate de vennootschap meer als een zakenrechtelijke figuur wordt herkend, is
het immers zinvoller om de vrije keuze van een lex contractus (incorporatie-leer) te temperen met een dwingende lex rei sitae
(zoals de werkelijke zetel-leer of het „centre of main interests“). Zie ook A. VAN HOE, “De reikwijdte van de vestigingsvrijheid
in het vennootschapsrecht en het insolventierecht : convergentie of divergentie”, TRV 2012, 65 e.v.

6. Zie uitgebreider J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, 339-346.
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Vermogensafscheiding geldt aldus als een belangrijke reden voor het vormen van aller-
lei groepsstructuren, waarbij elke vennootschap een afgescheiden vermogen vormt met
een afgebakende kring van activa en passiva(7).

- Bij insolventie van de onderneming, zorgt vermogensafscheiding ervoor dat de
samenloop veel goedkoper kan worden afgewikkeld. Er dient niet (of slechts uitzon-
derlijk in tweede instantie) te worden gekeken naar de persoonlijke goederen en
schulden van de deelgenoten. In eerste instantie kan ermee worden volstaan de onder-
nemingsgoederen te verdelen onder de ondernemingsschuldeisers.

- De going concern waarde van een onderneming komt niet in het gedrang doordat
een deelgenoot (of louter persoonlijke schuldeisers door uitwinning) de onder -
nemingsactiva kunnen onttrekken aan het ondernemingsdoel.

5. Voordelen van vermogensafscheiding zijn meer relevant bij twee- of meer -
hoofdigheid – De voordelen van vermogensafscheiding zijn meer relevant indien er
twee of meerdere deelgenoten zijn. Meerhoofdigheid verhoogt immers de monitoring-
kosten van de ondernemingsschuldeisers; vermogensafscheiding laat toe dat ze enkel
kijken naar de activa en passiva van het afgescheiden vermogen zonder ook de per-
soonlijke activa en passiva van elk van de deelgenoten te moeten volgen.

Dit geldt uiteraard niet enkel voor de ondernemingsschuldeisers, maar ook voor de
deelgenoten onderling. Vermogensafscheiding verhindert dat een andere deelgenoot
door het aangaan van persoonlijke schulden de going concern waarde van de geza-
menlijke onderneming ondermijnt. Hetzelfde resultaat kan niet bereikt worden door
een louter contractuele afspraak : die verbindt de andere deelgenoten wel, maar biedt
geen waterdichte bescherming bij schending.

Mede-eigendom illustreert dit. De afspraken die mede-eigenaars maken omtrent het
bestuur van de onverdeelde goederen, binden de mede-eigenaars in de eerste plaats
verbintenisrechtelijk. Indien deze bestemming echter geen zakenrechtelijke werking
krijgt, kunnen de deelgenoten deze bestemming echter wel bewust of onbewust door-
kruisen door persoonlijke verbintenissen op te lopen(8). Indien de afspraken tussen
mede-eigenaars louter obligatoir zouden zijn, dan hoeven de persoonlijke schuldeisers
van de mede-eigenaars hiermee geen rekening te houden. Door de uitwinning door
de persoonlijke schuldeiser van een deelgenoot worden de goederen aan de afgespro-
ken bestemming onttrokken zonder dat de andere deelgenoten hierover controle heb-
ben.

Deze overwegingen spelen niet bij goederen in individuele eigendom die voor een
bepaald doel worden bestemd, zoals de handelszaak met één eigenaar. Uiteraard zal
het hier ook gelden dat zonder vermogensafscheiding persoonlijke schulden van de
handelaar de handelsbestemming in gedrang zullen brengen : de persoonlijke schul-
den worden immers verhaald op de ondernemingsactiva. Het verschil met mede-eigen-
dom is dat de eenhoofdige eigenaar zelf controle heeft over de omvang van de per-
soonlijke schulden die de geaffecteerde goederen bezwaren.

6. Kosten van vermogensafscheiding zijn minder relevant bij twee- of meer -
hoofdigheid – Vermogensafscheiding breng ook kosten met zich mee. Die zijn er
zowel bij één als bij twee- of meerhoofdige vermogensafscheiding.

In hoofde van de vermogensbeheerder zorgt vermogensafscheiding voor rigiditeit en
verhoogde transactiekosten. Hij kan het afgescheiden vermogen niet zomaar naar
eigen inzicht beheren zoals hij dat wel kan doen met zijn persoonlijk vermogen. Activa
van het afgescheiden vermogen mogen niet zomaar worden gebruikt voor persoonlijke

7. R. POSNER, “The rights of creditors of affiliated corporations”, U. Chi.L.Rev 1976, 499 e.v.
8. H. HANSMANN, R. KRAAKMAN en R. SQUIRE, “Law and the rise of the firm”, 119 Harv. L. Rev. (2006), 1337.



doeleinden (beschikkingsonbevoegdheid).  Passiva mogen niet voor persoonlijke doel-
einden worden aangegaan in naam van het afgescheiden vermogen (doelgebonden
bestuursbevoegdheid). Omgekeerd kunnen persoonlijke actiefbestanddelen onttrokken
worden aan het verhaal van de persoonlijke schuldeisers door ze in het afgescheiden
vermogen te brengen (bedrieglijke inbreng). 

Vermogensafscheiding brengt daardoor ook eigen monitoring kosten met zich mee
voor de schuldeisers. Een opportunistisch rechthebbende op een afgescheiden vermo-
gen heeft immers een prikkel om te schuiven met activa en passiva tussen het persoon-
lijk en het afgescheiden vermogen (onttrekking) indien dit beter uitkomt. 

De aanwezigheid van mede-eigenaars zorgt ervoor dat het risico op opportunistisch
misbruik van vermogensafscheiding door één deelgenoot vermindert. De belangen van
de deelgenoten zijn immers voor een groot stuk gealigneerd met de belangen van een
ondernemingsschuldeiser. Indien een zaakvoerder-vennoot opportunistisch schuift van
zijn ondernemingsvermogen naar zijn persoonlijk vermogen, heeft een andere vennoot
er belang bij om hiertegen op te treden. Ook de ondernemingsschuldeisers profiteren
hiervan; de controle door deelgenoten onderling bij twee- of meerhoofdigheid is voor
de ondernemingsschuldeisers een positieve externaliteit.

Er is geen zakenrechtelijke regel die belet dat de koopman ’s avonds voor eigen reke-
ning zijn voorraden opeet (zie nr. 8 ingeval de handelszaak bezwaard is met een
pand). Indien de zaakvoerder van de maatschap dit doet (ook al is hij zelf medege-
rechtigd) dan schendt hij zijn fiduciaire verplichtingen t.a.v. de maatschap/andere
maten en riskeert hij te worden aangesproken door de andere maten. De maatschaps-
schuldeiser surft mee op deze controle door de maten.

De rigiditeit ten gevolge van regels die misbruik door vermogensafscheiding willen
voorkomen, is bij mede-eigenaars reeds noodzakelijk om misbruik tussen de mede-
eigenaars zelf te voorkomen. Qui a compagnon, a maître. Elke vorm van mede-eigen-
dom (in economische zin) zorgt daarmee voor een fiduciaire verhouding : zodra een
tweede deelgenoot opduikt, worden de bevoegdheden van de vermogensbeheerder
doelgebonden en voor hij het weet staat er een burggraaf of baron aan de deur om te
leuren met een code inzake goed bestuur. 

Opnieuw illustreert mede-eigendom dit. Een mede-eigenaar kan niet vrij beschikken
over de onverdeelde goederen (art. 577-2, § 6 BW; art. 37 W.Venn). Mede-eigendom
veronderstelt interne juridische regels om de gemeenschappelijke bestemming af te
dwingen. Het recht “profiteert” daarvan om deze goederen ook extern af te schermen
ten voordele van de gemeenschappelijke schuldeisers. Dit gebeurt zelfs in een onver-
deeldheid zoals de onverdeelde nalatenschap, waar de gemeenschappelijke bestem-
ming eerder zwak is (zie de onuitwinbaarheidsregel van art. 1561 Ger.W. die niet geldt
voor de nalatenschapsschuldeisers)(9). 

B. TWEE- EN MEERHOOFDIGHEID VAN VENNOOTSCHAPPEN MET
RECHTSPERSOONLIJKHEID

7. Dancing with myself (Billy Joel) : eenhoofdigheid bij vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid – Het voorgaande kan als volgt worden samengevat : de voor-
delen van vermogensafscheiding dringen zich veel meer op bij meerdere deelgenoten
terwijl de nadelen ervan bij meerdere deelgenoten ook zonder vermogensafscheiding
reeds aanwezig zijn. Dit verklaart waarom de onderneming met één eigenaar (handels-
zaak) niet als afgescheiden vermogen is erkend en die met meerdere eigenaars (maat-
schap) wel.
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9. J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, 135, e.v., nr. 218 e.v. 
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De link tussen meerhoofdigheid en vermogensafscheiding is echter geen noodzaak; de
voordelen van vermogensafscheiding kunnen ook hun belang hebben bij vermogens
met één deelgerechtigde; pluraliteit van deelgerechtigden is geen noodzakelijke (noch
voldoende) voorwaarde om de nadelen ervan te beperken.

Met de geleidelijke opkomst van boekhoudkundige verplichtingen en een juridisch
armamentarium dat misbruik van vermogensafscheiding tegengaat (bv., ex multis, een
gesofisticeerd insolventierecht met een neutrale bewindvoerder, kapitaalbescherming
als rem op onttrekking aan de vennootschap, strafbaarstelling van misbruik van ven-
nootschapsgoederen), is de historische link tussen vermogensafscheiding en meerhoof-
digheid geleidelijk aan zwakker geworden. Het recht heeft andere en preciezere instru-
menten ontwikkeld dan het meerhoofdigheidsgebod om op te treden tegen opportu-
nistisch gedrag ten nadele van schuldeisers.

Niets belet dan ook principeel dat er eenhoofdige afgescheiden vermogens worden
erkend. De E-BVBA is daarvan een voorbeeld (art. 211 W.Venn.)(10). Voor de E-BVBA
gelden wel allerlei beperkingen (enkel voor natuurlijke personen; in principe enkel
maar één E-BVBA), maar indien die beperkingen niet worden nageleefd, leidt dit tot
een verlies van beperkte aansprakelijkheid, niet tot een verlies van vermogensafschei-
ding (art. 212-213 W.Venn.)(11). Ook de NV kan eenhoofdig zijn (zij het enkel niet vanaf
de oprichting). Ook daar is de sanctie op eenhoofdigheid het verlies van beperkte aan-
sprakelijkheid terwijl de vermogenafscheiding intact blijft (art. 646 W.Venn.). 

Bovendien kan ook deze sanctie in de praktijk makkelijk worden vermeden door lou-
ter formele meerhoofdigheid : door het nemen van een tweede deelgenoot met een
klein belang, en vaak onder de controle van de dominante deelgenoot. Dit wordt zel-
den of nooit als wetsontduiking of simulatie gekwalificeerd(12). Dat is op zich reeds een
indicatie dat de rechtsorde niet zwaar tilt aan het eenhoofdigheidsgebod. Bij gevallen
waar simulatie wordt aangenomen, lijkt niet zozeer de fictieve meerhoofdigheid 
an sich het grote probleem te zijn, wel de geveinsde of bedrieglijke inbreng van goe-
deren uit het persoonlijk vermogen van een vennoot(13).

8. Pleidooi voor een eenhoofdige VOF – De beperkingen die er in het huidige recht
zijn met betrekking tot het oprichten van eenhoofdige rechtspersonen, zijn wellicht
meer verantwoord vanuit de beperkte aansprakelijkheid die deze vormen bieden, dan
vanuit de vermogensafscheiding. Hoewel beperkte aansprakelijkheid buiten het bestek
van deze bijdrage valt, is het niet moeilijk om in te zien dat beperkte aansprakelijkheid
problematischer is dan vermogensafscheiding.

Een modern organisatierecht zou naar onze mening ook de mogelijkheid van een-
hoofdige vermogensafscheiding zonder beperkte aansprakelijkheid moeten aanbieden.
De meest eenvoudige wijze om dit te implementeren is door een wetswijziging waarbij
zou worden toegelaten dat een VOF wordt opgericht met één vennoot. Dit laat toe dat
een ondernemer (met een burgerlijk of handelskarakter) zijn ondernemingsvermogen
afschermt van zijn louter persoonlijke schuldeisers, zonder dat zijn persoonlijk vermo-
gen wordt afgeschermd van de ondernemingsschuldeisers. Een gelijkaardig voorstel
werd reeds in 1996 geformuleerd door minister-president Kris Peeters, toen voorzitter
van het NCMV (nu : Unizo), op een studiedag van Jura Falconis over de KMO(14).

Een revolutionair voorstel is dit niet : 

10. H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek Vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 87, nr. 133.
11. Zie voor de juiste nuance : K. GEENS, M. WYCKAERT, C. CLOTTENS, F. PARREIN, S. DE DIER, S. COOLS, F. JENNÉ en 

A. STEENO, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1999-2010)”, TPR 2012, 561-562.
12. Zie scherp : W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, Brussel, Story, 271, nr. 95; J. VAN RYN, “La société unipersonnelle dans le cadre

du droit des sociétés et du droit de l’entreprise”, JT 1988, 241 e.v.
13. Zie K. GEENS en M. WYCKAERT m.m.v. C. CLOTTENS, F. PARREIN en S. DE DIER, De vennootschap, A, Algemeen deel, Kluwer,

2011, 326, e.v. 
14. K. PEETERS, “Enkele beleidsmatige beschouwingen”, in Juridische actualiteit omtrent de KMO, Leuven, Jura Falconis Libri, 1996,

204.



1./ Ook indien nu de beperkingen die gelden voor een E-BVBA niet worden nageleefd,
leidt dit “enkel” tot verlies van beperkte aansprakelijkheid. De vermogensafscheiding
blijft intact. Een eenpersoons-VOF geeft dezelfde resultaten, maar biedt derden meer
duidelijkheid en zekerheid omtrent hun verhaalsrechten.

2./ Bovendien zijn wellicht onder het huidige recht reeds heel wat commanditaire ven-
nootschappen enkel formeel tweehoofdig, met één werkende vennoot en één stille
(niet-aansprakelijke) vennoot met slechts een kleine inbreng en met verwaarloosbare
economische en lidmaatschapsrechten. Van zulke formeel tweehoofdige Comm. V naar
de eenhoofdige VOF is de stap bijzonder klein. 

3./ Een andere manier om naar een eenhoofdige VOF te kijken, is als een vorm van
een “pand op handelszaak”. De figuur van het pand op de handelszaak laat toe dat
een schuldenaar met een schuldeiser een overeenkomst afsluit waarbij die schuldeiser
voorrang krijgt boven andere schuldeisers. De figuur van de eenhoofdige VOF zou
dezelfde voorrang bieden, maar dan automatisch aan alle schuldeisers van een bepaal-
de categorie (de vennootschapsschuldeisers).

Deze eenhoofdige VOF heeft daarbij alvast dit vóór op het pand op de handelszaak
dat het de onvrijwillige schuldeisers, zoals slachtoffers van een onrechtmatige daad,
minder in de kou laat staan. Een klassiek conventioneel zakelijk zekerheidsrecht maakt
het mogelijk onvrijwillige schuldeisers achter te stellen, zonder dat ze in ruil daarvoor
een prijs kunnen onderhandelen; hetzelfde nadeel treft kleine vrijwillige schuldeisers
voor wie het weinig zinvol is om te controleren of er een pandhoudende schuldeiser
is(15). In een vennootschap daarentegen hebben ook de onvrijwillige vennootschaps-
schuldeisers automatisch voorrang op persoonlijke schuldeisers. Of een aansprakelijk-
heid uit onrechtmatige daad daarbij wordt toegerekend aan het afgescheiden vermo-
gen, wordt bepaald door een objectief criterium (bv. orgaantheorie of verkeersopvat-
tingen)(16). Dit vermindert sterk het risico op het opportunistisch schuiven met deze pas-
siva.

Het voorbeeld van het pand illustreert dat één noodzakelijke voorwaarde voor een-
hoofdige vermogensafscheiding een adequate publiciteit is, die duidelijk maakt dat er
een afgescheiden vermogen is en die toelaat te identificeren welke activa en passiva
behoren tot dit afgescheiden vermogen. Daarom is een eenhoofdige VOF (onderwor-
pen aan het publiciteitsregime van het W.Venn.) veel meer aangewezen dan een een-
hoofdige maatschap (zonder een geregeld publiciteitsregime)(17).

De andere prijs voor eenhoofdige vermogensafscheiding is uiteraard dat de vrijheid (in
juridische termen : beschikkingsbevoegdheid) van de handelaar over het beheer van
zijn handelszaak hierdoor noodzakelijkerwijs zal moeten worden ingeperkt(18). Bij een
verhaalsvoorrang van handelsschuldeisers op handelsgoederen zorgt een verschuiving
van handelsvermogen naar persoonlijk vermogen immers voor een benadeling van de
handelsschuldeisers. Ook de zaakvoerder van een eenhoofdige vennootschap moet
handelen in het vennootschapsbelang en kan misbruik van vennootschapsgoederen
plegen. Dit op zich is reeds een indicatie dat het vennootschapsbelang niet louter tot
het aandeelhoudersbelang kan worden herleid, maar ook gekleurd wordt door de
belangen van de vennootschapsschuldeisers.
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15. Wellicht verklaart dit heel wat gevallen van bankiers- en bestuursaansprakelijkheid.
16. Zie over deze criteria o.a. J. VANANROYE, “Toerekening aan rechtspersonen en andere organisaties”, TPR 2004, 753 e.v.; 

J. DELVOIE, Orgaantheorie in rechtspersonen van privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 590 p. en S. DE GEYTER,
Organisatie aansprakelijkheid, Antwerpen, Intersentia, 2012, 531 p.

17. Waarmee niet gezegd is dat een maatschap géén publiciteit kent; een openbare maatschap treedt immers als maatschap op in het
rechtsverkeer. In een maatschap zonder enige publiciteit, een stille vennootschap, is er geen vermogensafscheiding, ondanks de
meerhoofdigheid. Zie o.a. R. SALEILLES, “Etude sur l’histoire des sociétés en commandite”, Annales de droit commercial, 1895,
32-33; P. DEMEUR, “De l’existence d’un patrimoine social dans les associations en participation”, RPS 1924, 326; H. SWENNEN,
Juridische vormgeving van vastgoedbeleggingsfondsen en vastgoedcertificaten, proefschrift Leuven, 1972, II, 136, nr. 162 en 
J. VANANROYE, “Over stille en openbare maatschappen”, TPR 1999, 1483-1494.

18. Zie G. TRIANTIS, “Organizations as Internal Capital Markets : The Legal Boundaries of Firms, Collateral and Trusts in Commercial
and Charitable Enterprises”, Harv. L. Rev. 2004, 1102, e.v.
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Dit is overigens niet anders voor het eigenlijke pand op de handelszaak : “Hij die zijn
handelszaak in pand heeft gegeven, wordt door het feit zelf der inpandgeving, tot
bewaarder van de bestanddelen van het pand aangesteld” (art. 8 Wet Pand
Handelszaak). Bedrieglijke vervreemding of verplaatsing van bestanddelen wordt daar-
bij strafbaar gesteld als misbruik van vertrouwen.

9. Vereenvoudiging overdracht activiteiten – Een ander voordeel van een een-
hoofdige VOF is dat het zou toelaten om een bepaalde activiteit later op een een -
voudige manier over te dragen door een overdracht van het aandeel in de VOF 
(share deal) in plaats van door een ingewikkelde overdracht van activa en passiva
(asset deal) (19).

Recente literatuur suggereert dat een belangrijke bestaansreden van 100 %-dochterven-
nootschappen er net in bestaat om de latere overdracht van delen van de onderne-
mingsactiviteit te vergemakkelijken(20). Een eenhoofdige VOF biedt hetzelfde resultaat
zonder de zwaardere oprichtings- en onderhoudskosten van een volkomen rechtsper-
soon.

10. Zijn strengere volstortingsverplichtingen voor een E-BVBA verantwoord ? –
Zoals bekend zijn sinds 2004 de volstortingsverplichtingen strenger in een een -
persoons-BVBA vergeleken met een twee- of meerhoofdige BVBA (art. 223 W.Venn.).
Dit onderscheid werd door het Grondwettelijk Hof als verantwoord geacht, o.a. omdat
eenhoofdigheid meer risico’s inhoudt op fraude(21).

Uit het voorgaande blijkt dat het inderdaad zo is dat eenhoofdigheid meer risico’s
inhoudt op fraude, in het bijzonder ten nadele van schuldeisers. Er zijn dan immers
geen andere deelgenoten die mekaar of de dominante deelgenoot of het bestuur con-
troleren. Toch passen twee kritische bedenkingen.

Ten eerste is het verschil enkel significant indien een eenhoofdige vennootschap wordt
vergeleken met een twee- of meerhoofdige vennootschap waarbij het aandeel van de
andere aandeelhouders voldoende groot is om een prikkel te hebben om de hoofd-
aandeelhouder te controleren. Tussen een eenhoofdige en louter formele tweehoof -
dige vennootschap is het verschil op dit punt verwaarloosbaar.

Een tweede kritische kanttekening betreft de aard van de maatregel. Ongetwijfeld zijn
er veel betere profylactische maatregelen denkbaar dan de verhoging van het minimaal
volstortingsbedrag(22). Voor de fraudebeluste enige vennoot zal dit immers nauwelijks
een extra horde opwerpen voor zijn snode plannen. Dat de wetgever toch deze route
heeft gebruikt, wijst er wellicht op dat niet het voorkomen van misbruik voorop stond,
wel het verhogen van de praktische drempel voor het gebruik van een vennootschap
om fiscale redenen.

11. Alternatieven voor bestaande eenhoofdigheidsregels – Indien de wetgever
nog overtuigd zou zijn van de zinvolheid van de huidige eenhoofdigheidsverboden en
-beperkingen, is er een meer rationele manier om hier te reguleren. 

Het zou veel zinvoller zijn om strengere vereisten op te leggen voor vennootschappen
met één aandeelhouder die (alleen of samen met verbonden vennootschappen) een
zeer hoog aandeel in het maatschappelijk kapitaal heeft. Dit vermijdt regels die mak-
kelijk ontweken kunnen worden door formele meerhoofdigheid.

19. Zie J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, 19, nr. 33 en 116, nr. 190.
20. H. HANSMANN en K. AYOTTE “Legal Entities as Transferable Bundles of Contracts”, 2012, (http://digitalcommons.law.yale.edu/

fss_papers/3597).
21. GwH 16 december 2010, JDSC 2011, 43, noot M. COIPEL, TBH 2011, 260.
22. Zie D. BRULOOT, Schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht, proefschrift Gent, 2012, 627 p.



Het zou bij het bepalen van die drempel zinvol kunnen zijn om daarbij de drempels
voor bepaalde rechten van minderheidsaandeelhouders te spiegelen (bv. 90 % o.w.v.
de 10 %-drempel voor de minderheidsvordering in art. 290 W.Venn.; of 99 % o.w.v. de
1 %-drempel voor het vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek in art. 168
W.Venn.).

Het aantal minderheidsaandeelhouders (één of meerdere) is daarbij niet van belang.
Of correcter : meerhoofdigheid binnen het minderheidspakket is net een groter risico
dan eenhoofdigheid, omdat dit in hoofde van de minderheidsaandeelhouders de prik-
kel vermindert om zelf de meerderheidsaandeelhouder te controleren. Een dominante
aandeelhouder met 90 % en één kleine aandeelhouder met 10 % biedt meer garanties
op controle dan een dominante aandeelhouder met 90 % en 10 kleine aandeelhouders
met 1 % (zie over “rationele apathie” verder o.a. nr. 20).

C. MEERHOOFDIGHEID IN HET RELATIERECHT : HET MEERPARTIJEN -
HUWELIJK EN DE KLOOSTERVERENIGING

12. ‘Two’s company, three’s a crowd’ : het meerpartijenhuwelijk – Waar het ven-
nootschapsrecht met een minimum ledenaantal werkt, werkt het huwelijksrecht met
een maximumaantal. Een meerpartijenhuwelijk wordt vooralsnog niet toegelaten.

Voor alle duidelijkheid : we spreken hier niet over traditionele polygamie of het straf-
rechtelijk verboden “dubbel huwelijk” (art. 391 Sw.), waar één echtgenoot (traditioneel
een man) afzonderlijke huwelijksbanden heeft met meerdere andere echtgenotes (tra-
ditioneel vrouwen), zonder dat deze echtgenotes onderling door een huwelijksband
verbonden zijn(23). We onderzoeken hier wel een maritale meerpartijenovereenkomst,
waarbij elke echtgenoot een huwelijksband heeft met elk van de andere echtgenoten.
Dit wordt soms ook “groepshuwelijk” genoemd(24).

Traditionele polygamie kan vergeleken worden met een vennoot die in verschillende
concurrerende vennootschappen vennoot is. Het meerpartijenhuwelijk kan vergeleken
worden met één vennootschap met drie of meerdere vennoten. 

Het is niet zo vanzelfsprekend om te argumenteren waarom een huwelijk met drie (of
meer) echtgenoten niet is toegelaten(25). Tot tien jaar geleden was het bezwaar hier -
tegen dat enkel personen van een verschillend geslacht door een huwelijksband ver-
bonden konden worden. Aangezien er slechts twee geslachten zijn, beperkte dit nood-
zakelijkerwijze het ledenaantal in een huwelijksvereniging tot twee. Sinds 2003 is het
verplicht genderverschil in het huwelijksrecht opgeheven en is daarmee ook dit, eerder
technisch bezwaar, tegen een meerpartijenhuwelijk weggevallen(26).

Men zou kunnen opwerpen dat traditie en religie een belangrijke rol spelen in de voor-
keur voor een tweehoofdige relatie. Maar dit biedt geen antwoord op de vraag waar-
om de traditie en religie méér zielen niet méér deugd vinden. Als traditionele opvattin-
gen duurzaam samenleven met twee hoger waarderen dan solitair leven(27), waarom
wordt dan een echtvereniging met drie of meer verboden ? Wat maakt twee de kri -
tische grens ?
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23. Zie voor een economische analyse daarvan, R. POSNER, Sex and reason, Harvard University Press, 1992, 253 e.v.
24. R. CLIQUET, “Sociobiologie van het gezin” in Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen, Den Haag, VUGA, 1997, 26.
25. Zie ook F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 410, nr. 683.
26. In een driepartijenhuwelijk geeft dit, in willekeurige volgorde, vier mogelijke constellaties  : M/M/M, V/V/V, V/M/M en V/V/M.
27. Tenminste voor sexueel actieve personen. Wat het Nieuwe Testament betreft, is het wellicht correcter te stellen dat de voorkeur

uitgaat naar het celibatair leven, terwijl het huwelijk meer een second best oplossing is ter voorkoming van ontucht. 
Zie 1 Kor. 7:8-9 : “Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik : Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik. Indien zij
zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden”. Zie ook
Lukas 20:34-36 en Matteus 22:30 : mensen die in de nieuwe wereld zullen opstaan zullen niet huwen en als engelen zijn.



trv 2013 63

We willen deze vraag via een omweg behandelen door eerst te vergelijken met de
kloostervereniging (een duurzaam meerpartijenverband zonder geslachtelijke omgang)
en met groepsseks (een tijdelijk meerpartijenverband met geslachtelijke omgang). 

13. “Waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn” : de kloostervereniging –
Een kloostergemeenschap kan gezien worden als een met een huwelijk vergelijkbaar
duurzaam verband, waar de deelgenoten samen hof en huis houden en economisch
een eenheid vormen. Ook al is het woord “monnik” verwant met het Griekse µοναχος
(eenzaam), toch hebben kloostergemeenschappen de roeping om uit meer dan twee
deelgenoten te bestaan(28). 

Het hoeft geen betoog dat deze samenlevingsvorm een hoge waardering krijgt in de
traditionele religieuze moraal. Na een sterke aarzeling in de 19de eeuw, is het ook in
het huidige burgerlijk recht onbetwist dat de kloostervereniging toegelaten is en op
juridisch afdwingbare wijze vorm kan krijgen(29). 

Wat verklaart het verschil op vlak van waardering van meerhoofdigheid tussen de
kloostervereniging en de huwelijksvereniging ?

Intuïtief ligt het voor de hand om de verklaring voor het verschil te zoeken in de aan-
of afwezigheid van geslachtsbetrekkingen. In het huwelijk zijn seksuele relaties gebrui-
kelijk, minstens toegelaten. In kloostergemeenschappen zijn ze minder gebruikelijk,
minstens niet toegelaten(30).Dit speelt wellicht een zekere rol. De rol van seks in dit ver-
haal is echter verre van eenduidig. Zo zou meerhoofdigheid ook grote voordelen bie-
den in huwelijksverenigingen : het vermindert de search costs voor echtelijke seksuele
betrekkingen aanzienlijk en maakt wellicht dat er minder nood is aan buitenechtelijke
betrekkingen(31). Ook voor deelgenoten met een bisexuele preferentie, biedt een meer-
partijenhuwelijk evidente voordelen(32).

We denken dan ook dat de hoofdreden voor het tweehoofdigheidsgebod elders ligt
(zie nr. 15 en nr. 17). Eerst willen we kijken naar het spiegelbeeld van de klooster -
vereniging : groepsseks. Meerhoofdigheid en seksuele relaties worden hier immers wél
gecombineerd.

14. ‘Two’s company, three’s a party’ (A. Warhol) : tijdelijke seksuele relaties
met meerdere partijen – Ook seksuele betrekkingen buiten een duurzame relatie
kunnen gebeuren in één-, twee- of meerhoofdig verband. In de hypothese van meer -
hoofdige betrekkingen is er net als in een kloostervereniging een meerhoofdige
gemeenschap, maar deze is zeer tijdelijk en heeft een ander, beperkter doel. 

Wat is hier de rechtswaardering van ? Een zoektocht in de juridische database Jura op
“groepsseks” levert slechts een drietal hits op(33). Het Hoogste Hof oordeelde in 1994
dat de feitenrechter naar recht kon oordelen dat art. 383 Sw. geschonden werd door
de verspreiding en het in voorraad houden met het oog op de handel, van afbeeldin-
gen - vaak in close-up - van groepsseks en dergelijke(34). Dit is naar onze mening geen
doorslaggevend precedent voor onderhavige vraag.  Het afbeelden van een praktijk
kan niet gelijk worden gesteld met het participeren in een praktijk.  Bovendien werden

28. We hebben het hier enkel over cenobieten, die in gemeenschap leven. Daarnaast zijn er nog heremieten die in afzondering leven.
Bij ons weten kent het kerkelijk organisatierecht geen tweehoofdige vorm voor religieuzen.

29. Zie hierover J. VANANROYE, Morele wezens en wetsontduikende monniken, Antwerpen, Intersentia, 2012. 
30. Dit is ook de stelling van de Nederlandse Hoge Raad in twee zaken rond de ‘Kloosterorde van de Zusters van Sint-Walburga’,

een Amsterdamse seksclub die onder de mantel van godsdienstuitoefening tevergeefs trachtte te ontsnappen aan politionele con-
trole. De Hoge Raad oordeelde o.a. dat verrichtingen “die van seksueel-erotische aard zijn en zich richten op een publiek dat is
geïnteresseerd in seksclubs en wat daarmee verwant is, in het maatschappelijk verkeer niet als verrichtingen van religieuze aard
worden beschouwd” (HR 22 maart 1989, BNB 1990, 161); geciteerd in de aanbevelenswaardige studie van J. VRIELINK, “Religie
tussen definitie en divinatie. Over de Rokerskerk, Satanistische Zusters en Onzichtbare Roze Eenhoorns”, NjW 2013, ter perse.

31. Zie over het belang van zoekkosten bij seksueel gedrag : R. POSNER, Sex and reason, 119 e.v.
32. Zie L. LABOSSE, in Le Monde, 18 mei 2012  :  “Le mariage monogame est donc ‘biphobe’”.
33. Onderzoek met een niet-juridische zoekrobot leverde dan weer veel valse resultaten op en werd daarom voortijdig afgebroken. 
34. Cass. 15 maart 1994, AC 1994, 262, Pas. 1994, I, 261, R. Cass. 1994, 248, noot G. VERMEULEN. Noch het arrest a quo noch het

cassatie-arrest gaan in op de kwestie hoe groepsseks in close-up kan worden afgebeeld.



in de motivatie een reeks andere seksuele praktijken geïdentificeerd, zonder dat wordt
gepreciseerd of de goede zeden geschonden worden door (het afbeelden van) één
zulke praktijk dan wel door de cumulatie ervan. Uit recentere uitspraken van bodem-
rechters kan bovendien worden afgeleid dat de actuele opvattingen over goede zeden
groepsseks toelaten, in ieder geval alvast in Luik(35) en Kortrijk(36).

De conclusie is dan wellicht ook dat tijdelijke seksuele relaties met meerdere partijen
rechtens worden toegelaten. Het is op het eerste gezicht paradoxaal dat het recht stren-
ger lijkt voor meerhoofdige occasionele seksuele relaties dan voor een meerhoofdig
duurzaam seksueel-affectief verband.

Het duurzaam karakter zorgt echter voor problemen van governance (nr. 15) en
afdwinging (nr. 17) die er veel minder zijn bij een tijdelijk verband. Voor de vennoot-
schapsjurist is het overigens niet zo verwonderlijk dat het tijdelijk karakter van een ver-
houding maakt dat het recht coulanter daarmee omgaat : ook onder het oude regime
van vóór 1995 van de “onregelmatige VOF” voor commerciële vennootschappen die
zonder de nodige formaliteiten waren opgericht, ontsnapten tijdelijke vennootschap-
pen aan de sancties die golden voor openbare en duurzame verhoudingen. Ook de
sanctionering van het concubinage notoire was vroeger soms strenger dan die van de
occasionele geslachtelijke omgang(37). 

15. Moeder-overste en het ménage à trois : governance in huwelijk en klooster
De sleutel voor de verschillende juridische normering van het maximum aantal leden
in een huwelijk, een vennootschap en een kloostervereniging ligt naar onze mening in
de eerste plaats in de verschillende problemen die meerhoofdigheid stelt voor besluit-
vorming in deze organisaties. 

In een organisatie zoals het huwelijk met twee deelgenoten en zonder bestuursorgaan,
zijn er drie grote governance opties : (i) deelgenoten kunnen enkel gezamenlijk beslis-
sen (d.w.z. elke deelgenoot heeft een vetorecht); (ii) elke deelgenoot kan alleen beslis-
sen (concurrentiële bevoegdheid) en (iii) één echtgenoot kan alleen beslissen (exclu-
sieve bevoegdheid).

Het actuele huwelijksrecht maakt vooral gebruik van een mengeling van de tweede en
de eerste optie : concurrentieel bestuur (bv. art. 1416 BW) en gezamenlijk bestuur (bv.
art. 1417 al 2, 1418 en 1419 BW). Exclusief bestuur is maar zeer uitzonderlijk de regel
(bv. art. 1417 al. 1 BW). Zelfs het exclusief bestuur van het eigen vermogen van een
echtgenoot is onderworpen aan de dwingendrechtelijke medebeslissingsrechten van
het primaire huwelijksstelsel  (bv. art. 215, 217, 221 en 224 BW). 

Historisch gezien is nochtans de derde optie de meest voorkomende vorm van marital
governance : één managing spouse die exclusief bestuursbevoegd is. Vóór de wijzigin-
gen van 1958 en 1976 werd het huwelijk(svermogen) exclusief bestuurd door één (de
mannelijke) echtgenoot (“hoofd van de echtvereniging”), met nauwelijks governance
rechten voor de andere (vrouwelijke) echtgenote die door het huwelijk onbekwaam
werd(38).  Deze hervormingen kwamen er overigens niet zonder grote weerstand, vanuit
het idee dat een schip met twee kapiteins onbestuurbaar is(39). De notie “gezinshoofd”
is daardoor ook nu nog altijd niet volledig uit onze rechtscultuur verdwenen.

Louter vanuit efficiëntie-overwegingen biedt het systeem van exclusief bestuur door
één echtgenoot veel voordelen. Unanimiteit kan immers makkelijk tot een blokkerings-
situatie (deadlock) leiden, waarbij noodzakelijke beslissingen niet genomen worden.
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35. Corr. Luik 23 april 2009, JLMB 2010, 121.
36. Corr. Kortrijk 30 april 2002, TWVR 2002, 30, noot.
37. H. VANDENBERGHE, De juridische betekenis van het concubinaat, Gent/Leuven, Story, 1971, 28 e.v.
38. G. BAETEMAN, De hervorming van het huwelijksgoederenrecht in West-Europa, I, Brussel, 1964, 52-53. Eén van de erg weinige

uitzonderingen was dat de echtgenote gemeenschapsgoederen kon vervreemden om haar man uit de gevangenis te verlossen
(oud art. 1427 BW). 

39. Zie bv. van een raadsheer in het Hof van Cassatie : J. RUTSAERT, “La destruction de la famille par la loi”, JT 1958, 69 e.v. 
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Concurrentieel bestuur is ook niet evident efficiënt doordat de deelgenoten mekaar
kunnen tegenwerken of niets doen vanuit een vrijbuitersgedrag (free riding).

Het valt makkelijk in te zien dat hoe meer leden een huwelijk zou tellen, hoe moei -
lijker het zou zijn om te werken met concurrentieel bestuur of unanimiteit als basis -
regels (zie ook nr. 22). Tien zaakvoerders die unaniem moeten beslissen of die elk
apart dezelfde bevoegdheid concurrentieel kunnen uitoefenen, is onwerkbaar(40).

De oplossing voor de governance problemen bij meerhoofdigheid zou erin kunnen
bestaan om één of een beperkt aantal echtgenoten tot zaakvoerders van de huwelijks-
vereniging aan te duiden. (De optie van een externe bestuurder onderzoeken we hier
niet). Een ménage à trois (of meer) zal enkel werkbaar zijn indien er een “moeder-
overste” (m/v) is; niet enkel in feite, maar ook in rechte. Niets anders dus dan een terug-
keer naar het “schip met één kapitein” van vóór de modernisering van het huwelijksver-
mogensrecht (maar zonder de oude genderdiscriminatie). Dit botst echter met eigentijdse
opvattingen omtrent de gelijkwaardigheid en persoonlijke autonomie van echtgenoten.

Bij een meerhoofdige organisatie is er nog een vierde optie : een meerderheidsregel.
Ook dit is geen aantrekkelijke optie voor een huwelijk. Ten eerste zou dit veronder-
stellen dat er een algemene vergadering wordt ingesteld, wat misschien niet het meest
geschikte orgaan is voor het soort beslissingen dat in een huwelijk moet worden geno-
men(41). Verder zou het weinig benijdenswaardig zijn om minderheidsechtgenoot te zijn
in een meerpartijenhuwelijk waarbij een meerderheid van andere echtgenoten in
onderling overleg handelen.

De correlatie tussen het aantal leden en een sterk management blijkt omgekeerd in
kloosterverenigingen. Daar is de doelstelling dat er veel leden zijn en is de abt een
autocratische manager, met nauwelijks of geen inspraakrechten voor de deelgenoten(42).
Het groot agency problem dat hierdoor in hoofde van de abt bestaat, wordt gemilderd
in geval van een sterke religieuze overtuiging. Een gelovige abt die zijn rationeel eigen-
belang nastreeft, zal immers ook rekening houden met utiliteit die pas in het hierna-
maals haar beslag krijgt(43). Zolang de abt ervan overtuigd is dat hij te maken heeft met
een alwetende en feilloze principaal zonder monitoring kosten, is dit een bijzonder
efficiënt governance systeem (al zal het lijden onder de problemen die de moderne
gedragspsychologie heeft geïdentificeerd met het uitstel van straffen en beloningen(44)).

Los daarvan geldt ook hier dat deze organisatievorm botst met moderne westerse ver-
wachtingen omtrent persoonlijke autonomie. De monastieke optie heeft dan ook wei-
nig succes en kan niet bepaald het Delaware van het moderne organisatielandschap
worden genoemd.

Niet enkel treden weinig nieuwe leden toe tot kloosterverenigingen, bovendien zijn
ook de afgelopen decennia heel wat leden uitgetreden. Het is niet toevallig dat rech-
terlijke uitspraken op dwingende wijze voorschrijven dat kloosterlingen die een grote
inbreng hebben gedaan bij intreding ook recht hebben op een scheidingsaandeel, dit
in afwijking van het gemeen verenigingsrecht(45). Net omdat de leden nauwelijks gover-
nance rechten hebben, dient hun recht om te “stemmen met de voeten” ten volle te
worden gevrijwaard(46).

40. C. CLOTTENS, Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen, Antwerpen, Biblo, 2012, 224, nr. 252.
41. Zie ook F. HELLEMANS, De algemene vergadering, 30, nr. 10 e.v. over het beperkt nut van de AV in een kleine personenven-

nootschap.
42. Zie de Regel van Benedictus, hoofdstuk V, 12 : “Zij leven dan ook niet naar eigen inzicht en gehoorzamen niet aan hun eigen

verlangens en begeerten, maar laten zich leiden door het oordeel en de bevelen van een ander : zij leven in kloosters en verlangen
onder een abt te staan”.

43. Zie de Regel van Benedictus, hoofdstuk II, 37-38  : “De abt moet goed weten dat het de herder zal worden aangerekend, als de
huisvader enig tekort in de opbrengst van zijn schapen zou ontdekken. [..] Hij wete dus, dat wie de leiding van zielen op zich neemt,
zich klaar moet maken om rekenschap te geven”. Vgl. met de zeer vergelijkbare verplichtingen van de lasthebber in art. 1993 en
1996 BW.

44. Zie o.a. D. KAHNEMAN, Thinking, fast and slow, Londen, Penguin, 2011.
45. J. VANANROYE, Morele wezens en wetsontduikende monniken, Antwerpen, Intersentia, 20, nr. 16.
46. Zie over de band tussen voice en exit S. COOLS, “The real difference in corporate law between de US and continental Europe :

distributions of powers”, Delaware Journal of Corporate Law, 2005, 753.



Er is weinig verbeelding of levenservaring nodig om in te zien dat groepsseks ook aan-
leiding kan geven tot een ingewikkelde nexus of contacts. Het tijdelijk karakter en het
beperkt doel maakt echter dat hier problemen van besluitvorming minder nijpen. Het
hoeft dan uiteindelijk ook niet te verbazen dat deze vorm van meerhoofdigheid juri-
disch minder wordt tegengewerkt dan een meerpartijenhuwelijk.

16. Kinderen als aandeelhouders zonder stemrecht – Bij de bespreking van het
huwelijk zijn we tot nu toe wat te kort door de bocht gegaan door het enkel over de
echtgenoten te hebben. Een typisch gezin heeft immers nog andere leden, zoals kin-
deren.

Deze leden hebben echter, net zoals de gewone leden van een kloostervereniging,
typisch geen governance rechten. In de huwelijksvereniging zijn kinderen aandeelhou-
ders zonder stemrecht. De utiliteit die jonge kinderen aan persoonlijke autonomie
hechten, weegt niet op tegen de voordelen die het gezin biedt. Dat is een belangrijk
verschil met de kloostervereniging tussen volwassenen (waar het overigens interessant
is om op te merken dat er een terminologie gebruikelijk is die verwijst naar de familie,
zoals  “vader abt” of “moeder-overste”).  Ook in de moderne samenleving blijft het
klassieke kerngezin daarom, anders dan de kloostervereniging, een populaire organi-
satievorm.

Het is significant dat in periodes dat de familiale organisatievorm vergeleken met van-
daag uit meer en uit oudere samenlevende personen bestond, typisch ook de bestuurs-
bevoegdheden van de (toen nog exclusief) besturende echtgenoot veel verder gingen.
Zo voorzag art. 375 e.v. van de Code civil van 1804 onder meer dat de vader met sujets
de mécontentements très-graves over het gedrag van een kind de rechtbank kon ver-
zoeken om een ongemotiveerd arrestatiebevel lastens dit kind.  Menig zaakvoerder in
een meerhoofdige vennootschap zal met afgunst naar deze wijze van geschillenrege-
ling kijken. Dit brengt ons terug van het huwelijk naar de vennootschap.

17. “‘t Moet al een ruige hond wezen, die twee nesten warm houden kan” :
diversificatie en niet-concurrentieverplichtingen bij huwelijk en vennootschap
De governance problemen die we geïdentificeerd hebben bij het meerhoofdig huwelijk
(nr. 15) zijn identiek in een vennootschap met meerdere vennoten.  Ook in de ven-
nootschap leidt meerhoofdigheid  tot governance problemen die enkel kunnen worden
opgelost door het instellen van een meerderheidsregel en/of een bestuursorgaan met
een corresponderend verlies van autonomie in hoofde van de deelgenoten tot gevolg.

Toch kent het vennootschapsrecht anders dan het huwelijk geen tweehoofdigheids -
gebod of enige maximumgrens. Waarom ?

Dit heeft te maken met de verschillende inbreng bij huwelijk en bij vennootschap. De
investering van een vennoot is in de regel immers veel minder groot dan in een huwe-
lijk. De nadelen van het verlies van autonomie door het opgeven van een vetorecht
(door een meerderheidsregel of het instellen van een sterk bestuursorgaan) zijn daar-
door minder erg voor een vennoot dan voor een echtgenoot.

De vennoot kan hierdoor zijn investeringen ook spreiden over verschillende andere
vennootschappen en ondernemingen. Meerhoofdigheid op zich maakt een grote diver-
sificatie overigens net mogelijk, doordat het vergemakkelijkt dat een vennoot vele klei-
ne aandelen in meerdere vennootschappen heeft (hoger in nr. 5 bleek reeds hoe ver-
mogensafscheiding dit faciliteert).

Bij affectieve relaties is het veel moeilijker om een gediversifieerde portefeuille uit te
bouwen. Er zijn juridische regels die dit verhinderen, zoals het verbod op bigamie en
de sanctionering van overspel. De rechtsorde acht de investering vereist in een huwe-
lijksvereniging onverenigbaar met een investering in een gelijkaardige onderneming.
De overspelige of bigamerende echtgenoot wordt automatisch geacht tekort te schieten
aan zijn inbrengverbintenissen in zijn eerste affectieve relatie.
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Ook bij duurzame affectieve relaties waar er geen expliciet wettelijk verbod bestaat op
concurrerende activiteiten, is zulke diversificatie praktisch zeer problematisch vanuit
het intensief karakter van de vereiste investeringen(47). De inbreng heeft er een groter
“alles-of-niets” gehalte. Anekdotisch bewijs suggereert dat un deuxième bureau wel
eens pleegt voor te komen, maar een derde, vierde of vijfde al weer veel minder.

Besloten vennootschappen waarbij deelgenoten een moeilijk te diversifiëren inbreng
doen (bv. omdat ze er hun hoofdberoep in uitoefenen of er onbeperkt voor aanspra-
kelijk zijn) lijken in veel opzichten meer op een huwelijksvereniging dan op een ty -
pische beursgenoteerde vennootschap. Het aantal deelgenoten is er klassiek beperkt
en kan enkel worden vergroot met ieders toestemming (art. 38 W.Venn.); de deelge-
noten hebben er concurrentiële bevoegdheden en vetorechten (art. 36 W.Venn.) of
minstens toch een sterkere controle op het management; ze zijn typisch gebonden
door, met het verbod op bigamie en overspel vergelijkbare, niet-mededingingsver-
plichtingen (art. 24 W.Venn.)(48). 

18. ‘Money makes the world go round’ : winstoogmerk vs. gezinsbelang – De
governance van een vennootschap wordt ook vergemakkelijkt door het winstoogmerk
van deze vennootschapsvorm, wat wellicht ook meespeelt om meerhoofdigheid toe te
laten.

Het winstoogmerk zorgt voor een eenvoudige standaard waaraan de handelingen van
een bestuursorgaan of deelgenoten kunnen worden getoetst. Dit vermindert aanzienlijk
de monitoring kosten binnen een vennootschap. 

Dat is overigens een belangrijk element in het “stakeholders vs. shareholders”-debat, die
eindeloze carrousel waarop vennootschapsjuristen onvermoeibaar rondjes blijven
draaien.  Moet het vennootschapsbelang, als norm waaraan het gedrag van insiders
zoals bestuurders wordt getoetst, begrepen worden als het maximaliseren van de winst
van aandeelhouders (en schuldeisers - zie hoger nr. 8) of dienen ook andere belangen
in rekening te worden gebracht ? 

Een simpele invulling van het vennootschapsbelang in termen van de winstmaximali-
satie van aandeelhouders en schuldeisers maakt het makkelijker om bestuurders te
controleren en tot rekenschap te roepen. Een enge norm is een scherpe norm. Een
brede invulling van het vennootschapsbelang waarbij ook andere, vaak vage en tegen-
strijdige, belangen in rekening worden gebracht, leidt tot een bot instrument. Een
ruime invulling van het vennootschapsbelang verhoogt daardoor ook het risico dat
bestuurders die hun bevoegdheid wensen te misbruiken voor hun eigen belang, hier-
voor een verantwoording kunnen vinden in een deelaspect van een ruim vennoot-
schapsbelang.  Iedere praktizijn weet dat als bij een bepaalde beslissing of verrichting
het vennootschapsbelang omstandig wordt gemotiveerd met verwijzing naar een grote
kring van stakeholders, de kans groot is dat een deel of het geheel van de aandeel-
houders of schuldeisers wordt bezwendeld(49).

In een huwelijk is een eenvoudige toetsingsnorm in elk geval onmogelijk. Iedereen zal
het er wellicht mee eens zijn dat het in het huwelijk niet enkel gaat om een geldelijk
begrepen winstbelang. Dat maakt het “gezinsbelang” onvermijdelijk een moeilijk te
toetsen begrip. Wat is bv. het belang van het kind ? Hoe moet dit belang worden afge-
wogen tegen andere belangen ? Welke utiliteit moet geplakt worden op de vuilbak 

47. Overigens kan ook bij een feitelijke samenwoning een wanprestatie juridisch worden gesanctioneerd op grond van het gemeen
overeenkomstenrecht, zie F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 505, nr. 687.

48. Zie over de band tussen de aard van de inbreng en niet-concurrentieverplichtingen : S. DE DIER en F. PARREIN, “Niet-concur-
rentieverplichtingen in de vennootschap” in Liber amicorum Luc Weyts, Brussel, Larcier, 2011, 653, nr. 18.

49. De Nobelprijswinnende econoom Milton Friedman vertelde dan ook in een interview met het blad Playboy uit 1973 : “A corporate
executive’s responsibility is to make as much money for the stockholders as possible, as long as he operates within the rules of the
game. When an executive decides to take action for reasons of social responsibility, he is taking money from someone else - from
the stockholders, in the form of lower dividends; from the employees, in the form of lower wages; or from the consumer, in the form
of higher prices”. Dit interview wordt vaak geciteerd in Amerikaanse case books. Schrijver dezes wenst dan ook, ter vermijding
van elk misverstand, te benadrukken dat hij dit blad niet leest, zelfs niet voor de interviews.



buiten zetten, tv-kijken of in het midden van het bed liggen ? Niet voor niets is het
begrip “fout” in belangrijke mate verlaten bij de regeling van de ontbinding van de
huwelijksvereniging : waar de toepasselijke norm zo vaag is, is het zeer moeilijk om
een wanprestatie vast te stellen.

De venaliteit van het vennootschapsrecht vergemakkelijkt ook nog op een andere
manier twee- en meerhoofdigheid. Het is immers een makkelijk deelbaar goed. De
voordelen van een huwelijk zijn daarentegen vaak niet deelbaar of vermenigvuldig-
baar. Het is makkelijker om een pot geld te verdelen tussen vijf vennoten, dan een
plaats in het echtelijk ledikant te alloceren tussen vijf echtgenoten op een wijze die
elke deelgenoot een gelijke utiliteit verschaft(50).

19. Het eenhoofdig gezinsvermogen : formule voor het perfecte huwelijk ? – Dat
het “gezinsbelang” veel vager is dan het vennootschapsbelang, is misschien ook een
verklaring waarom een “eenpersoons-huwelijk” niet kan worden opgericht. Dit con-
cept is minder absurd dan het klinkt. Ook een alleenstaande ouder zou het immers
nuttig kunnen achten om een deel van zijn of haar goederen te bestemmen met het
oog op de opvoeding van de kinderen en ze af te schermen van andere persoonlijke
schuldeisers. 

Op het eerste gezicht valt helemaal niet in te zien waarom vermogensafscheiding in
het belang van het kind minder beschermingswaardig zou zijn dan vermogensafscher-
ming voor een commercieel belang.

De vage inhoud van de notie “gezinsbelang” is hier wellicht een belangrijke reden : dit
maakt het moeilijk om goederen en verbintenissen te alloceren aan het “gezinsvermo-
gen” dan wel het “persoonlijk vermogen”, wat toelaat dat de ouder opportunistisch zou
kunnen schuiven tussen beide vermogens (zie hoger nr. 6).

In het tweehoofdig huwelijk bestaan deze bezwaren óók, terwijl de tweehoofdigheid
de schuldeisers een bepaalde maar zeker geen doorslaggevende bescherming biedt.
Vooreerst is de demarcatie tussen gemeenschappelijke en persoonlijke activa en pas-
siva voor derden niet transparant. Verder is er net door de tweehoofdigheid en het
hoogstpersoonlijk karakter van het huwelijk het probleem dat persoonlijke schuld -
eisers noch het aandeel in de huwelijksvereniging kunnen uitwinnen noch door middel
van een zijdelingse echtscheidingsvordering de huwelijksvereniging kunnen doen ont-
binden. De vermogensafscheiding tussen gezinsvermogen en persoonlijke vermogens
is bij het tweehoofdige huwelijk dan ook niet scherp doorgetrokken. Het huwelijks-
recht heeft een arsenaal van regels omtrent de allocatie van activa en passiva die fun-
damenteel afwijken van het gemeen zaken- en verbintenissenrecht. Zo zijn schulden
aangegaan door één der echtgenoten ten behoeve van de huishouding en de opvoe-
ding van de kinderen, zelfs al gebeurde dat in eigen naam, verhaalbaar op het gemeen-
schappelijke vermogen en elk persoonlijk vermogen (zie art. 222 en art. 1408, tweede
streepje BW). Dit wijkt af van de gewone regels omtrent toerekening bij (middellijke
of openlijke) vertegenwoordiging.

Overigens bestaan er in ons recht wél eenhoofdige huwelijksgemeenschappen : die
gevallen waarbij de huwelijksvereniging eenhoofdig wordt door het overlijden van een
echtgenoot en waarbij de ontbonden huwelijksgemeenschap en de onverdeelde nala-
tenschap zonder een onmiddellijke vereffening wordt verdergezet tussen de overleven-
de echtgenoot en de minderjarige kinderen. Formeel juridisch is er hier meerhoofdig-
heid, maar in economische zin wordt deze onverdeeldheid enkel bestuurd door de
overlevende echtgenoot. Een precieze analyse van de rechtsgevolgen van deze figuur
valt buiten het bestek van deze bijdrage. Laten we er hier mee volstaan vast te stellen
dat de oprichtingskosten ervan in ieder geval eerder hoog zijn.
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50. We gaan er eenvoudigheidshalve vanuit dat in een meerhoofdig huwelijk de onderlinge contributio bepaald zou worden door
het gelijk zgn. “mansdeel” (part virile)  dat art. 52 W.Venn. voorschrijft voor de externe obligatio van maten in een burgerlijke
maatschap.
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Ook de figuur van de private stichting zou mogelijkheden kunnen bieden om een een-
hoofdig gezinsvermogen op te richten, al is het waarschijnlijk dat het principieel uitke-
ringsverbod van art. 27, al. 1 V&S-Wet de toepassingsmogelijkheden hiervan toch aan-
zienlijk zal beperken(51). Van eenhoofdig bestuur is er ook geen sprake : de betrokken
ouder zal minstens twee andere bestuurders moeten dulden (art. 34 V&S-Wet; zie hier-
over nr. 22).

De figuur die een eenhoofdig gezinsvermogen het best faciliteert is de mogelijkheid
voor zelfstandigen om de gezinswoning onbeslagbaar te maken voor de onderne-
mingsschuldeisers(52). Frappant is dat de verhaalsvoorrang van privé-schuldeisers hier
technisch vorm krijgt door op negatieve wijze de schuldeisers van wie de vordering is
ontstaan naar aanleiding van de zelfstandige activiteit van verhaal uit te sluiten. Het
“onderpand” van de feitelijke verhaalsvoorrang van de privé-schuldeisers is dan weer
beperkt tot één specifiek goed (en geen vlottend vermogen zoals bij de meeste geval-
len van vermogenafscheiding). Beide kenmerken zijn wellicht ingegeven door de
hoger genoemde moeilijkheid om op positieve wijze gezinspassiva en gezinsactiva te
definiëren.

20. Hebben in een ménage à trois de schuldeisers het meeste plezier ? – Indien
het schuldeisersbelang voorop zou staan bij het huwelijksvermogen, zou overigens het
ménage à trois (ook wel eens : trouple) rechtens moeten worden aangemoedigd in
plaats van verboden. 

Meer partijen vermindert de kans dat de deelgenoten colluderen ten nadele van
schuldeisers. Bij meer dan twee echtgenoten verhogen immers de kosten om zulk
opportunistisch gedrag uit te voeren met alle echtgenoten. Indien één minderheids-
echtgenoot wordt uitgesloten van de onttrekking van activa aan de huwelijksgemeen-
schap, heeft hij of zij een met de huwelijksschuldeisers gealigneerd belang om hier -
tegen op te treden; hij of zij wordt immers hierdoor ook voor zijn part benadeeld (zie
nr. 6).

Een getal van drie deelgenoten maakt wellicht dat elke echtgenoot daarbij nog vol-
doende prikkels heeft om de rationele apathie te vermijden, die ervoor zorgt dat in
vennootschap met een verspreid aandeelhouderschap deelgenoten het bestuursorgaan
of andere deelgenoten maar zeer beperkt controleren(53).

Dat het recht het meerhoofdig huwelijk niettemin verbiedt, is wellicht één symptoom
van de vaststelling dat in het huwelijksrecht de belangen van de schuldeisers onderge-
schikt worden gemaakt aan de belangen van de gezinsleden(54). 

Tot die gezinsleden behoren, naast de echtgenoten, uiteraard eventuele kinderen als
een belangrijke stakeholder. De nadelen op vlak van meerhoofdigheid zullen deze kin-
deren als insiders treffen, terwijl de voordelen op vlak van verminderde kansen op
opportunistische vermogensverschuivingen voor hen onbestaand of verwaarloosbaar
zijn.  Kinderen zijn wel insiders van het huwelijk, maar ze hebben geen inspraak bij
het bepalen van het aantal deelgenoten.  De nadelen van meerhoofdigheid zijn voor
hen dan ook een externaliteit. Dit vormt een sterk argument vóór een dwingendrech-
telijk maximum aantal echtgenoten.

Aandeelhouders ondergaan óók de negatieve gevolgen van meerhoofdigheid, maar
voor hen is dit een vrijwillige keuze, waarbij ze zelf kosten en baten kunnen afwegen.
Er bestaan daarbij wettelijke, statutaire en contractuele mechanismen (zoals over-
drachtsbeperkingen) waardoor ze zich kunnen indekken tegen een vermenigvuldiging
van het aantal hoofden door verspreide overdrachten door andere aandeelhouders.

51. Zie o.a L. WEYTS, “De private stichting voor het gehandicapte kind”, in Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 605
e.v.

52. Zie C. CLOTTENS, “Bescherming van het privévermogen van de ondernemer”, TRV 2012, 240.
53. C. CLOTTENS, Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen, Antwerpen, Biblo, 209, nr. 229.
54. Zie ook H. TIELEMANS, “Het huwelijk van de schuldenaar. Een onheilstijding voor de schuldeiser ?”, TPR 1981, 301 e.v. 



21. Loskoppeling van horizontaal en verticaal familierecht als sleutel voor het
probleem ? – De governance problemen bij het meerpartijenhuwelijk verhouden zich
slecht met het belang van eventuele kinderen. Hoeft dit echter doorslaggevend te zijn
om de contractvrijheid aan banden te leggen ?

Voor wie dit een shockerende vraag vindt : het positieve recht legt een echtgenoot wei-
nig in de weg als hij uit de huwelijksvereniging wil treden, ook als er kinderen zijn.
Zijn de governance uitdagingen in een ontbonden of een  “nieuw samengestelde” 
relatie niet minstens even groot als in een meerpartijenhuwelijk; of groter ?

De oplossing die het moderne familierecht hier biedt, is het loskoppelen van het hori-
zontaal familierecht van het verticaal familierecht. Waar traditioneel seks, voortplan-
ting, paarvorming en ouderschap samenvielen, staat het hedendaagse familierecht bv.
toe dat personen het ouderlijk gezag uitoefenen met een andere partner dan waarmee
ze een paar vormen(55).

Dit kan de sleutel bieden voor het meerpartijenhuwelijk : ouders kunnen met twee het
ouderlijk gezag uitoefenen, terwijl ze met bijkomende personen in affectief verband
samenleven.  Met die bijkomende personen kunnen juridische afdwingbare afspraken
worden gemaakt, maar die hebben geen betrekking op het ouderlijk gezag. Dit kan
vandaag al door middel van een meerhoofdige maatschapsovereenkomst, zij het dat
deze niet het huwelijkslabel zal krijgen(56). 

Dit hoeft geen aanleiding te geven tot morele paniek : het maatschapsrecht laat immers
toe om aan een samenlevingsverband een duurzaamheid te geven die, afgemeten aan
de regels van het actuele echtscheidingsrecht, geruststellend preconciliair overkomt
(zie art. 39-45 W.Venn.).

22. “Van de profeten mogen er twee of drie het woord voeren, en de overigen
moeten het beoordelen” (1 Kor 14:29) : het optimaal ledenaantal voor een
bestuursorgaan – Een vraag waarop we hier maar zeer oppervlakkig kunnen ingaan,
is wat het optimaal aantal leden is voor een uitvoerend, toezichthoudend of adviserend
orgaan. Het organisatierecht biedt hier zo mogelijk een nog meer disparaat aanzicht
dan bij het aantal deelgenoten. 

De invloed van meerhoofdigheid op het functioneren en monitoren van bestuurders is
niet eenduidig(57). Enerzijds vermindert meerhoofdigheid de kansen op deloyaal gedrag.
Indien er met twee of meer gecolludeerd moet worden, brengt dit transactiekosten mee
voor dit deloyaal gedrag die er niet zijn bij eenhoofdig uitgeoefende bevoegdheden.
De leden van een meerhoofdig orgaan kunnen ook mekaar controleren, wat o.a. de
rol van het vier-ogen-principe verklaart bij financiële instellingen. Meerhoofdigheid
vergemakkelijkt ook taakverdeling en specialisatie. 

Anderzijds heeft meerhoofdigheid ook nadelen, die toenemen met het aantal leden.
Het verhoogt de transactiekosten om de bestuurstaak loyaal uit te oefenen, het moedigt
vrijbuitersgedrag aan (free riding) en verhoogt ook de kosten van monitoring. Een
schending van een confidentialiteitsverplichting, bijvoorbeeld, is aanzienlijk moeilijker
om aan te tonen indien er drie in plaats van twee bewaarders van die confidentiële
informatie zijn(58). Ook de Romeinen erkenden dat te veel leden in een orgaan perverse
effecten kan geven : senatores boni viri, senatus autem mala bestia.
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55. Zie F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, 232 e.v. Het onderscheid tussen horizontaal en verticaal familierecht haalden we
uit dit werk. Deze auteur vermeldt ook kort de mogelijkheid van een meerhoofdig multi-ouderschap bij nieuw samengestelde
gezinnen.

56. Zie over de mogelijkheid die de “algemene maatschap” biedt : J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, 247-248, 
nr. 355. Zie over de relevantie van het huwelijkslabel : F. SWENNEN, Het huwelijk afschaffen ?, Antwerpen, Intersentia, 2004, 
38 p. en Gehuwd of niet : maakt het iets uit ?, C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2005, 649 p.

57. Zie ook de toelichting bij art. 2.1 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 : “De raad van bestuur is klein genoeg met
het oog op een efficiënte besluitvorming. De raad van bestuur  is groot genoeg opdat zijn leden ervaring en kennis uit diverse
domeinen kunnen bijdragen en opdat wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur ongehinderd kunnen worden
opgevangen”.

58. Benjamin FRANKLIN : “Three can keep a secret, if two of them are dead”.
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Bij een vennootschap met een groot en verspreid aandeelhouderschap is het wellicht
meer zinvol om een meerhoofdig en collegiaal orgaan te hebben(59). De aandeelhou-
ders kunnen hier moeilijker het bestuur controleren, zodat er grotere nood is aan inter-
ne onderlinge controle binnen het bestuur. Vennootschapsvormen met de mogelijk-
heid van een eenhoofdig bestuursorgaan zijn typisch ook vennootschappen die gecon-
cipieerd zijn voor een beperkt en besloten aandeelhouderschap. Dit is wellicht ook één
reden om in een NV met twee aandeelhouders in afwijking van de algemene regel toch
een tweehoofdig bestuur toe te laten (art. 518, § 1 W.Venn.), al stond bij de wetgever
wellicht de bedoeling voorop te vermijden dat een tweehoofdige NV door een meer -
hoofdig bestuursorgaan gedwongen zou zijn om een “externe” bestuurder aan te trek-
ken. 

Hoe beperkter de taak is van een agent (en dus ook de kosten van deloyaal gedrag)
hoe meer zinvol het is de risico’s van deloyaal gedrag bij eenhoofdigheid in te ruilen
voor de vermindering van transactiekosten die daarbij samenhangt. Waar in de NV er
minimum drie bestuurders moeten zijn, volstaat één dagelijks bestuurder. Ook voor
managers zijn er geen dwingende regels. In de Romeinse republiek werd bij dreigend
extern gevaar - waardoor de verwachte kosten van efficiëntieverlies door meerhoofdig-
heid hoger werd - het tweehoofdig consulaat tijdelijk ingeruild door een eenhoofdige
dictatuur.

Algemeen toepasselijke en simpele antwoorden zijn er hier niet te geven, zodat het
wellicht aangewezen is dat de wetgever in alle (niet-publieke) vennootschapsvormen
geen dwingendrechtelijke regels oplegt omtrent het aantal leden dat een bestuurs -
orgaan zou moeten tellen(60).

Bij non-profit organisaties, waarbij de beneficiarissen van het afgescheiden vermogen
in de regel geen governance rechten hebben en dus niet of slechts zeer beperkt het
bestuur kunnen controleren, is het wel verantwoord om een meerhoofdig en meer -
gelaagd bestuur op te leggen(61). Er is daar meer nood aan onderlinge en externe con-
trole van bestuurders.

Het leden-verbod voor stichtingen in art. 27, al. 2 V&S-Wet valt daarom te betreuren,
omdat het verhindert dat er een algemene vergadering wordt ingericht die het bestuur
controleert(62). Zo is het verbijsterend dat de wetgever volledig is voorbijgegaan aan de
vraag wie de interne aansprakelijkheidsvordering (actio mandati) kan instellen tegen
de bestuurders van een private stichting(63).

D. HET INSOLVENTIERECHT : HOEVEEL SCHULDEISERS ZIJN ER NODIG
VOOR EEN COLLECTIEVE PROCEDURE ?

23. Insolventieboedel als een dwangvennootschap – Het biedt inzicht om een
insolventieboedel, bv. de faillissementsboedel, te vergelijken met een vennootschap(64).
Het doel van deze “dwangvennootschap” is het uitwinnen van het vermogen van de
gefailleerde en de opbrengst te verdelen onder haar aandeelhouders.

De schuldeisers in de boedel zijn de aandeelhouders. Zij hebben deze vennootschap
niet vrijwillig opgericht, maar zitten er uit kracht van het faillissementsvonnis gedwon-
gen in. Hun inbreng bestaat uit hun individuele rechten om het vermogen van de

59. S. M. BAINBRIDGE, Corporate law, Thomson Reuters, New York, 2009, 77.
60. S. M. BAINBRIDGE, Corporate law, 77.
61. Zie over de actiemogelijkheden van de beneficiarissen bij vermogensafwending in VZW of stichting : M. DENEF, Economische

activiteiten van VZW en stichting, Kalmthout, Biblo, 2003, 472 e.v. 
62. Zie J. VANANROYE, “De private stichting naar komend recht” in Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo,

2000, 190, nr. 32 (over een ontwerp van de huidige wet toen dit onzalig verbod nog niet in de teksten was opgenomen).
63. Ibid., 194-199.
64. Zie ook W. DERIJCKE, “De rechtspersoonlijkheid van de failliete boedel” in Liber Amicorum Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier,

2012, 297-304.



schuldenaar uit te winnen. Aangezien deze rechten zijn ingebracht, kan enkel de 
boedel nog het vermogen van de gefailleerde uitwinnen met uitsluiting van de aan-
deelhouders. Ook de regels inzake boedelvorderingen voor collectieve schade en
schuldeisersvorderingen voor individuele schade, sporen met de vennootschapsrechte-
lijke regels inzake afgeleide schade en persoonlijke schade van de aandeelhouders. 

Bij de verdeling van de opbrengsten van de vennootschap zijn er bevoorrechte aan-
deelhouders (de schuldeisers met een algemeen voorrecht) en gewone aandeelhou-
ders (de chirografaire schuldeisers). 

De schuldeisers van de boedel daarentegen zijn te vergelijken met de vennootschaps-
schuldeisers; ze zijn obligatiehouders, geen aandeelhouders. Aangezien er geen
inbreng van hun executierecht is gebeurd, kunnen ze nog wel de goederen van de
gefailleerde uitwinnen. Net zoals vennootschapsschuldeisers, genieten ze daarbij een
bevoorrechte positie ten aanzien van de “aandeelhouders”/schuldeisers in de boedel.
De positie van de boedelschuldeisers heeft niet enkel voordelen : net als schuldeisers
van een vennootschap mogen ze er niet zomaar op vertrouwen dat het bestuur van de
vennootschap (de curator) wel voor hen zal zorgen. Ze genieten niet de voordelen van
de samenloop en moeten zelf initiatief nemen voor het vrijwaren van hun rechten. Of
zoals procureur-generaal Liekendael het uitdrukte : “Tant pis pour les négligents ou les
rêveurs” (65).

24. Kan één schuldeiser samenlopen ? – Als de faillissementsboedel met een ven-
nootschap kan worden vergeleken, hoeveel schuldeisers zijn er dan minimaal als “aan-
deelhouder” vereist ? Als we ervan zouden uitgaan dat de faillissementsboedel enkel
tot doel zou hebben om de samenloop tussen verschillende schuldeisers op de goede-
ren van één schuldenaar te regelen, is een faillissementsboedel met één schuldeiser in
de boedel weinig zinvol. Het regelen van concurrentie veronderstelt meer dan één
deelnemer. 

Twee- of meerhoofdigheid was dan ook de traditionele regel voor de faillissements-
boedel. Dit gegeven speelt bv. een belangrijke rol in de roman Karakter (1938) van 
F. Bordewijk : “Maar hij hoefde zich geen zorgen te maken, hij wist nu wel zooveel van
het recht af : een faillissement was volstrekt onmogelijk. Hij had immers slechts deze
ééne schuld”.

Het moderne insolventierecht laat echter ook een collectieve procedure toe bij één
schuldeiser. De faillissementsboedel mag dus eenhoofdig zijn(66). 

Dit is terecht(67). Het moderne insolventierecht heeft immers nog andere doelstellingen
dan louter het ordentelijk organiseren van de ‘samenloop’ van meerdere schuldeisers
die uitvoeren(68). De procedure laat toe een juridisch disparaat maar economisch samen-
hangend geheel als één goed in going concern uit te winnen. De neutrale bewindvoer-
der biedt waarborgen en mogelijkheden die een schuldeiser of een deurwaarder niet
kunnen realiseren.  Naast het schuldeisersbelang is er, o.a. met de fresh start (ver-
schoonbaarheid), ook het schuldenaarsbelang. Het faillissement regelt niet enkel de
concurrentie tussen schuldeisers, maar ook de “dominante positie” van schuldeisers ten
aanzien van de schuldenaar (en andere belangenhebbenden bij de onderneming als
going concern) : dit is ook zinvol in het geval van één schuldeiser.
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65. E. LIEKENDAEL, conclusie voor Cass. 26 november 1981, Pas. 1982, I, 430, geciteerd bij A. VAN HOE, “Het recht van tenuitvoer-
legging van de boedelschuldeiser : the devil in disguise ?”, RW 2011-12, 1301.

66. Brussel 14 december 1997, JT 2000, 164.
67. Zie over dit alles de belangwekkende voetnoot 113 in het proefschrift van A. DE WILDE, Boedelschulden in het insolventierecht,

Antwerpen, Intersentia, 2005, 37.
68. Zie H. COUSY, “Paradigmawijzigingen in het insolventierecht” in Liber amicorum E. Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, 283

e.v. en E. DIRIX, “Het insolventierecht op nieuwe wegen”, RW 2011-12, 74-80.
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25. Numquam duo, semper tres : meerhoofdigheid bij het minnelijk akkoord
(art. 15 WCO) – Een recente meerhoofdigheidsregel vinden we terug in art. 15 van de
Wet Continuïteit Onderneming m.b.t. het minnelijk akkoord. Dit minnelijk akkoord 
- dat los staat van enige gerechtelijke reorganisatie - is niets meer dan een gewone
overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeisers, dat echter wel een safe harbour
geniet tegen aanvechtingen onder de vereenvoudigde faillissementspauliana van art.
17, 2° en 18 Faill.W.(69). Art. 15 WCO ontneemt andere schuldeisers hierdoor rechten
die ze onder het gemeen recht wel zouden hebben.

De enige tastbare inhoudelijke voorwaarde die de WCO stelt voor zulk minnelijk
akkoord (en dus de genoemde safe harbour) is dat dit akkoord wordt afgesloten tussen
de schuldenaar en “al zijn schuldeisers of aan twee of meer onder hen”. Een akkoord
met één schuldeiser kan dus geen minnelijk akkoord zijn in de zin van art. 15 WCO
(tenzij in een geval waarbij één schuldeiser ook “alle schuldeisers” zou uitmaken).

Deze voorwaarde van een overeenkomst met minstens drie partijen is eigenaardig. De
uitleg hiervoor is dat de wetgever hierdoor op “sociale controle” rekent en ervan uit-
gaat dat de ene schuldeiser nooit zal toelaten dat een andere schuldeiser bevoordeeld
wordt(70). Ook in katholieke colleges trachtte men vroeger ongewenst gedrag te voor-
komen door tweehoofdigheid te verbieden (numquam duo semper tres).

Van alle meerhoofdigheidsregels die hiervoor de revue passeerden is dit niet enkel de
meest recente, maar wellicht ook de meest onnozele(71). 

De transactiekosten van frauduleus gedrag verhogen door het meerhoofdigheidsgebod
wel, maar het is zeer de vraag of dit van enig materieel belang is bij een one shot trans-
actie zoals het minnelijk akkoord. Bij een duurzame samenwerkingsvorm als een ven-
nootschap kan beter worden ingezien hoe meerdere deelgenoten het risico op oppor-
tunistisch gedrag verminderen (zie hoger nr. 22).

Net zoals de numquam duo-regel in colleges riskeert deze regel zelfs de intensiteit van
het ongewenst gedrag te vergroten in plaats van het te vermijden.

Bovendien verhindert niets dat de twee schuldeisers met mekaar verbonden zijn, of
zelfs insiders van de schuldenaar (bv. familieleden, verboden vennootschappen, aan-
deelhouders of bestuurders)(72). Dit is dan vergelijkbaar met wat we formele meerhoof-
digheid hebben genoemd bij vennootschappen.

In het vennootschapsrecht is het pluraliteitsvereiste ook een botte en onnauwkeurige
maatregel, maar het is tenminste maar één onderdeeltje van een gans instrumentarium
om opportunistisch handelen ten nadele van derden te vermijden. De WCO, daartegen,
bevat nauwelijks andere regels die verhinderen dat er n.a.v. een minnelijk akkoord tus-
sen schuldenaar en schuldeiser(s) ongewenste amitiés particulières ontstaan. 

69. M. VANMEENEN en A. VAN HOE, “Pand in het kader van insolventieprocedures” in Het pand - Van een oude naar een moderne
zekerheid (Leerstoel Constant Matheeussen), Brugge, die Keure, 2012, 48-51.

70. Zie kritisch o.a. M. VANMEENEN in Gerechtelijke reorganisatie. Getest, gewikt en gewogen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 50-51,
nr. 45.

71. Zie beleefder maar minstens even scherp : R. JANSEN, “Far West-recht : enkele kritische kanttekeningen bij het buitengerechtelijk
minnelijk akkoord in de nieuwe Wet Continuïteit Ondernemingen”, RW 2008-09, 1580-1584.

72. R. JANSEN, “Minnelijk akkoord (buitengerechtelijk)”, Gerechtelijk akkoord en Faillissement, Mechelen, Kluwer, losbl., I.E.6, 2009,
nr. 6 en nr. 7



E. BESTAAN IN HET ONDERNEMINGSRECHT GOEDE DINGEN UIT TWEE ?

26. Besluit – Het organisatierecht biedt een disparate aanblik op het vlak van één-,
twee- of driehoofdigheidsregels, -geboden en -verboden. Desalniettemin worden
regels zoals het relatieve eenhoofdigheidsgebod voor vennootschappen en het abso -
lute tweehoofdigheidsgebod voor een huwelijk (of wettelijke samenwoning) zelden in
vraag gesteld. Met het voorgaande hebben we proberen aan te tonen dat deze regels
nochtans verre van evident zijn.

In het vennootschapsrecht is eenhoofdigheid als voorwaarde voor vermogensafschei-
ding bij vennootschappen met een georganiseerde publiciteit niet evident. Twee- of
meerhoofdigheid bieden voordelen die vermogensafscheiding verantwoorden (nr. 5)
terwijl de kosten van vermogensafscheiding bij twee- of meerhoofdigheid grotendeels
sunk costs zijn, die er ook zonder vermogensafscheiding zijn (nr. 6).  Het moderne
organisatierecht biedt echter genoeg alternatieve instrumenten om dezelfde voordelen
te bereiken bij eenhoofdigheid. We pleiten dan ook voor het aanbieden van de moge-
lijkheid om een VOF eenhoofdig op te richten (nr. 8). Indien de wetgever de andere
bestaande eenhoofdigheidsregels ernstig neemt - waar bij vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid wellicht een goede case voor bestaat -, dient hij ook de
makkelijke omzeiling via louter formele twee- of meerhoofdigheid verstandiger aan te
pakken (nrs. 10 en 11). Dat er geen maximum aantal deelgenoten is voorgeschreven,
is terecht, omwille van de aard van de investering en de mogelijkheid tot diversificatie
die dit biedt (nr. 17). Bij de samenstelling van organen is het beeld minder eenduidig :
het verdient hier aanbeveling dat de wetgever hier de wilsautonomie laat spelen, door
bv. ook bij niet-publieke NV’s een eenhoofdig bestuursorgaan toe te staan; bij non-
profit organisaties zoals de VZW en de stichting is het dan weer terecht dat er een
meer hoofdig bestuur verplicht wordt gesteld (nr. 22).

In het horizontaal familierecht zijn er zeer sterke argumenten voor het vigerende twee-
hoofdigheidsgebod : meerhoofdige huwelijken impliceren governance problemen die,
omwille van de autonomie van de echtgenoten, niet kunnen worden opgelost door het
inrichten van een bestuur (nr. 15). Die nadelen wegen door omdat echtgenoten hun
risico niet kunnen diversifiëren (nr. 17) en vooral omdat eventuele kinderen hier het
nadeel van ondervinden (nr. 20). De vraag is echter of aan deze bezwaren niet kan
worden tegemoetgekomen door de huwelijksband los te koppelen van het ouderlijk
gezag (nr. 21).

De doelstellingen van het insolventierecht maken dat een eenhoofdige boedel terecht
wordt aanvaard (nr. 24). Het meerhoofdigheidsgebod voor het minnelijk akkoord in
art. 15 WCO lijkt dan weer veel minder zinvol en in ieder geval op zichzelf weinig
effectief (nr. 25).

.
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