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 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN 

CBN-advies 2020/XX – De boekhoudkundige verplichtingen van de maatschap  

Ontwerpadvies van 4 maart 2020 

 

I. Algemeen 

1. Onderhavig advies verduidelijkt de boekhoudkundige verplichtingen van een maatschap en van 
de vennoten van een maatschap. De maatschap waarvan de vennoten overeenkomen dat zij 
rechtspersoonlijkheid zal genieten, neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma of van 
een commanditaire vennootschap.1 In onderhavig advies wordt met maatschap uitsluitend de 
maatschap zonder rechtspersoonlijkheid bedoeld. 

2. Ingevolge de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht en de wet 
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen zijn de boekhoudkundige verplichtingen voor maatschappen en de 
vennoten van maatschappen in belangrijke mate gewijzigd2. Voor wat betreft de boekhoudkundige 
behandeling die voordien van toepassing was, wordt verwezen naar het CBN-advies 2012/8 – De 
boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap 
die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap en het CBN-advies 3/3 – 
De boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke handelsvennootschappen. 

II. Definitie maatschap  

3. De maatschap kwalificeert als een vennootschap en is een overeenkomst waarbij twee of meer 
personen zich verbinden om hun inbrengen in gemeenschap te brengen, met het oogmerk het 
rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordeel dat daaruit kan ontstaan, met elkaar te delen. 
Zij wordt in het gemeenschappelijk belang van de partijen aangegaan.3 

4. De maatschap is “stil” wanneer overeengekomen wordt dat zij bestuurd wordt door een of meer 
zaakvoerders, al dan niet vennoten, die handelen in eigen naam.4 

5. Indien de maatschap een welbepaalde verrichting tot voorwerp heeft, wordt zij geacht te zijn 
aangegaan voor de tijd die de verrichting zal duren.5  

6. Onderhavig advies beperkt zich tot de boekhoudkundige verwerking wanneer sprake is van een 
maatschap. De Commissie stelt zich hierbij niet tot doel te oordelen in welke gevallen sprake is van 
een onderneming in de zin van artikel I.1 van het Wetboek van economisch recht (hierna: WER) 
wanneer personen een onverdeeld vermogen organiseren, noch in welke gevallen een dergelijke 
organisatie het ontstaan van een maatschap tot gevolg heeft. In het bijzonder wordt verwezen naar 
rechtsleer die zich hierover aan het ontwikkelen is, en meer bepaald de bijzondere, mogelijke 

                                                               
1 Artikel 4:22 WVV. 
2 Voor wat betreft de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde boekhoudverplichtingen voor 
maatschappen verwijst de Commissie naar de randnummers 21 en volgende van het CBN-advies 2019/09 – 
Boekhoudplichtige onderneming. 
3 Artikel 4:1, eerste lid WVV. 
4 Artikel 4:1, tweede lid WVV. Hierin is de voormalige ‘stille handelsvennootschap’ of ‘handelsvennootschap bij 
wijze van deelneming’ vervat. 
5 Artikel 4:3, tweede lid WVV. Hierin is de voormalige tijdelijke handelsvennootschap vervat. 
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gevolgen bij een georganiseerd onverdeeld vermogen.6 Het is allicht niet de bedoeling van de 
wetgever geweest om elke niet door partijen georganiseerde onverdeeldheid aan te merken als een 
‘organisatie zonder rechtspersoonlijkheid’ zoals bedoeld in artikel I.1 WER. 

III. Boekhoudplichtige onderneming 

A. De maatschap is een boekhoudplichtige onderneming 

7. In principe is iedere maatschap een boekhoudplichtige onderneming7. Een maatschap is 
immers een vennootschap en dus een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die tot doel heeft het 
rechtstreeks of onrechtstreeks verkregen vermogensvoordeel dat voortvloeit uit hun organisatie 
onder elkaar te delen. Dit heeft tot gevolg dat een maatschap zich niet kan beroepen op de 
uitzondering8 die geldt voor organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk 
hebben.9 

8. De Commissie acht het nuttig te vermelden dat de goederen die worden ingebracht in een 
maatschap en de goederen die voortkomen uit de activiteiten van deze maatschap een onverdeeld 
vermogen vormen tussen de vennoten.10 In de feiten vormt de onverdeelde algemeenheid die de 
rechten en verplichtingen van de maatschap groepeert, een doelvermogen dat onderscheiden is van 
het vermogen van ieder van de vennoten.11 De maatschap, die een vennootschap zonder 
rechtspersoonlijkheid is, is echter an sich geen actief of passief rechtssubject. De maatschap is dus 
zelf geen persoon. Ze is geen natuurlijke persoon, noch een rechtspersoon. Zij is een organisatie 
zonder rechtspersoonlijkheid die kwalificeert als vennootschap. De Commissie merkt op dat wat 
betreft de deelname aan gerechtelijke procedures, zowel in de hoedanigheid van eiser als 
verweerder, de wetgever specifieke maatregelen heeft getroffen om een aantal moeilijkheden die 
hiermee gepaard gaan, te verhelpen.12 Het bestaan van het hogervermelde doelvermogen van een 
maatschap neemt niet weg dat vanuit technisch oogpunt de rechtsvordering die wordt ingesteld 
namens of tegen een maatschap, steeds wordt ingesteld namens of tegen de vennoten.13  

                                                               
6 Joeri Vananroye, “Over de schutting”  Oratie gehouden op 1 april 2019 te Leiden ter gelegenheid van de TPR 
Wisselleerstoel (4) gepubliceerd artikel ‘Een stille maatschap: de georganiseerde afwezigheid van publiciteit en 
tóch een afgescheiden vermogen?’; https://corporatefinancelab.org/2019/05/16/een-stille-maatschap-de-
georganiseerde-afwezigheid-van-publiciteit-en-toch-een-afgescheiden-vermogen/, geraadpleegd op 4 februari 
2020. 
7 Zie ook CBN advies 2019/09 – Boekhoudplichtige onderneming. 
8 Artikel I.1, eerste lid, 1°, tweede lid, a) WER. Voor de volledigheid merkt de Commissie merkt op dat in voorkomend 
geval de maatschap zich kan beroepen op de uitzondering vermeld in artikel III.82, § 1, tweede lid, 2° WER. 
9 De Commissie merkt op dat de fiscale administratie heeft meegedeeld dat een stille maatschap voor btw-
doeleinden geen btw-nummer behoeft aan te vragen (Circulaire 2020/C/17 van 22 januari 2020 met betrekking 
tot de impact op het stuk van de btw van de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). 
10 Artikel 4:13 WVV. Dit wil vanzelfsprekend niet zeggen dat ieder onverdeeld vermogen een maatschap tot stand 
brengt. 
11 Memorie van toelichting bij de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen en houdende diverse bepalingen, Kamer 54 3119/001, p. 26. 
12 Zie onder meer artikel 703, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd door de wet van 23 maart 2019 tot 
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verengingen en houdende diverse bepalingen. Uit dat 
artikel volgt dat de vermelding van de in de KBO opgenomen benaming van de maatschap volstaat om, in 
gedingen met betrekking tot de maatschap, de identiteit van de leden van de maatschap te doen blijken. Indien 
de inschrijving in de KBO tevens de identificatiegegevens omvat van een algemeen lasthebber, kan de maatschap 
in dezelfde gedingen in rechte optreden, als eiser of als verweerder, en tevens in persoon verschijnen door 
tussenkomst van die lasthebber, onverminderd de toepassing van artikel 4:10 WVV, doch uitsluitend om in rechte 
op te treden als verweerder. 
13 Memorie van toelichting bij de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen en houdende diverse bepalingen, Kamer 54 3119/001, p. 27. De Commissie verwijst in deze tevens 
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9. Het bestaan van een onderscheiden vermogen bij een maatschap rechtvaardigt naar de mening 
van de Commissie alleszins de vereiste tot het voeren van een autonome boekhouding met 
betrekking tot dit onderscheiden vermogen. Waar de Commissie hiervoor stelt niet te ambiëren 
beoordelingscriteria voorop te stellen om uit te maken in welke gevallen een onverdeeldheid een 
onderneming uitmaakt in de zin van artikel I.1 WER en evenmin te oordelen of dit onverdeeld 
vermogen al dan niet een maatschap uitmaakt in de zin van artikel 4:1 WVV, is ze van mening dat er 
een boekhoudverplichting geldt vanaf het ogenblik dat er sprake is van een georganiseerd 
afgescheiden vermogen. Dit geldt slechts wanneer dit afgescheiden vermogen een 
uitkeringsoogmerk heeft of uitkeringen verricht aan de deelnemers van dit vermogen. Dit geldt 
ongeacht of een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna: KBO) heeft 
plaatsgevonden. 

10. In de praktijk zal telkens wanneer sprake is van een onverdeeldheid, geval per geval moeten 
worden beoordeeld of al dan niet sprake is van een boekhoudplichtige onderneming.  

 Voorbeelden 

De onverdeelde eigendom van een effectenportefeuille behoort toe aan een aantal personen 
waarbij alle vennoten steeds alle beslissingen samen nemen. Hierbij zal de wijze van organisatie 
geval per geval moeten worden onderzocht om te oordelen of er sprake is van een 
boekhoudplichtige onderneming. De Commissie is van mening dat dit wel het geval zal zijn 
indien deze gezamenlijk een volmacht hebben gegeven aan een vermogensbeheerder om het 
vermogen, binnen de gemaakte afspraken, zelfstandig te beheren (het zogenaamde 
discretionair beheer). In dergelijk geval is immers sprake van een organisatie zonder 
rechtspersoonlijkheid met uitkeringsoogmerk.   

Een kostendelende vereniging zoals bedoeld in artikel 44, § 2bis van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde kan worden opgericht zonder rechtspersoonlijkheid.14 
Wanneer de kostendelende vereniging werd opgericht zonder rechtspersoonlijkheid, moet ze 
niettemin onder een eigen benaming als afzonderlijke vereniging of groepering optreden 
tegenover haar leden en tegenover derden. Het is derhalve van belang dat er sprake is van een 
autonome groepering die onderscheiden wordt van haar leden. Dit heeft inzonderheid tot 
gevolg dat de oprichtende leden een samenwerkingsovereenkomst moeten sluiten die de 
activiteiten en de werking van de groepering omschrijft. Deze overeenkomst moet ook 
vermelden wie als beheerder van de vereniging optreedt. De overeenkomst vermeldt tevens het 
adres van waaruit de vereniging haar activiteiten zal verrichten en waar alle boeken, geschriften 
en bescheiden met betrekking tot de groepering zullen worden bewaard. Het is ook dat adres 
dat ze zal moeten opgeven aan haar leveranciers/dienstverrichters. De facturen met betrekking 
tot diensten en leveringen van goederen die worden verricht voor een kostendelende 
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, moeten worden uitgereikt op naam en op het adres 
van die groepering.15 Dergelijke vereniging zal minstens een onrechtstreekse 
vermogensvoordeel aan haar vennoten bezorgen in de vorm van een kostenbesparing. Hieruit 
blijkt dat dergelijke vereniging in elk geval georganiseerd is. Gelet op het voorgaande is de 
Commissie van mening dat een kostendelende vereniging in de zin van artikel 44, § 2bis, tweede 
lid, 2° van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wordt aangemerkt als 

                                                               
naar artikel 703, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de mogelijkheden om met een lasthebber te 
werken in procesgedingen. 
14 Artikel 44, § 2bis, tweede lid, 2° Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. 
15 Zie ook randnummer 12 van Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) dd. 12.12.2016. 
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een boekhoudplichtige onderneming zelfs als deze geen rechtspersoonlijkheid heeft. In dat 
geval betreft het immers een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid met uitkeringsoogmerk.   

11. In het CBN-advies 3/3 – Inzake de boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke 
handelsvennootschappen wees de Commissie reeds op het pleidooi vanuit de rechtsleer voor het 
voeren van een autonome boekhouding door de tijdelijke handelsvennootschappen. Ook nadien 
wees de Commissie onrechtstreeks op dit pleidooi in het CBN-advies 2012/8 – De boekhoudkundige 
verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de 
rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap. Doordat de wetgever voortaan 
iedere maatschap aanmerkt als een boekhoudplichtige onderneming16, is de voorheen 
vooropgestelde wenselijkheid van een autonome boekhouding omgezet in een wettelijke 
verplichting. 

B. Aanvangsdatum van het eerste boekjaar van een maatschap 

12. In antwoord op een parlementaire vraag17 heeft de minister van justitie geoordeeld dat een 
maatschap die enkel een offerte voorbereidt en die automatisch wordt ontbonden indien de 
opdracht niet aan de maatschap wordt toebedeeld, geen inschrijvingsplicht heeft in de KBO omdat 
deze maatschap niet deelneemt aan het rechtsverkeer tenzij eenmalig voor het indienen van de 
offerte, die louter een voorbereidend karakter heeft. Indien de opdracht niet wordt gegund en deze 
maatschap verder geen andere activiteiten ontwikkelt, wordt er, aldus de minister, geen 
maatschappelijk belang gediend met het opleggen van een inschrijvingsplicht in KBO.  

13. De Commissie is van mening dat, naar analogie met wat geldt voor de inschrijvingsplicht bij de 
KBO, de boekhoudverplichting voor een maatschap slechts ontstaat vanaf het ogenblik dat de 
vennoten een eerste inbreng hebben volgestort in de vennootschap waardoor een afgescheiden 
vermogen bestaat. Het staat het bestuursorgaan van de maatschap uiteraard vrij om het boekjaar 
van de maatschap reeds te laten aanvangen vanaf de datum van de oprichting van de maatschap. 
Het is volgens de Commissie weinig zinvol om de boekhoudverplichting reeds te laten aanvangen 
op een moment dat voorafgaat aan het ontstaan van een afgescheiden vermogen. 

14. Hoewel het WVV geen bepalingen bevat met betrekking tot het boekjaar van een maatschap, 
beveelt de Commissie aan om in de maatschapsovereenkomst de begindatum van het eerste 
boekjaar te vermelden alsmede de afsluitingsdatum van het boekjaar. 

C. De maat van een maatschap als boekhoudplichtige onderneming 

15. De vennoten van een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid kunnen zelf ook een 
boekhoudplichtige onderneming zijn. Het louter aanhouden van lidmaatschapsrechten van een 
organisatie zonder rechtspersoonlijkheid heeft echter niet automatisch tot gevolg dat deze houder 
een boekhoudplichtige onderneming wordt.18 Zo wordt een vennoot van een maatschap die 
uitsluitend een inbreng van geld of van goederen heeft verricht en voor het overige niet naar buiten 
treedt, met andere woorden een stille vennoot, niet aangemerkt als een boekhoudplichtige 
onderneming.  

16. De Commissie merkt op dat de zaakvoerder (of zaakvoerders) van de maatschap niet 
noodzakelijk zelf een vennoot is van de maatschap19. Indien er expliciet een of meerdere zaakvoerders 
zijn aangesteld, worden hun bevoegdheden vastgesteld door de akte van benoeming van de 

                                                               
16 Zie ook randnummer 16 van het CBN-advies 2019/09 - Boekhoudplichtige onderneming. 
17 Parlementaire vraag van de heer Egbert Lachaert, 18 september 2019, Kamer, CRIV 55 COM 012, Integraal verslag, 
p. 6-7.  
18 Zie ook voetnoot 19 bij randnummer 19 van het CBN advies 2019/09 – Boekhoudplichtige onderneming. 
19 Artikel 4:8 WVV. 
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zaakvoerder(s). Onderhavig advies behandelt niet de boekhoudkundige verplichtingen van een 
dergelijke zaakvoerder die zelf geen vennoot is van de maatschap.  

17. Indien het bestuur van de maatschap niet expliciet geregeld is, worden de vennoten geacht 
elkaar wederkerig de macht te hebben verleend om, de ene voor de andere, te besturen.20 Een 
natuurlijke persoon waarvan de zelfstandige beroepsactiviteit bestaat uit het uitoefenen van één of 
meerdere bestuursmandaten, wordt niet aangemerkt als een boekhoudplichtige onderneming.21  

IV. Boekhoudkundige verplichtingen van de maatschap 

18. De boekhoudkundige verplichtingen van een boekhoudplichtige onderneming bestaan 
enerzijds uit het voeren van een boekhouding en anderzijds uit het opstellen van een (interne) 
jaarrekening. Een maatschap moet, net zoals iedere andere boekhoudplichtige onderneming, 
jaarlijks een jaarrekening opstellen22. Een maatschap moet deze jaarrekening evenwel niet openbaar 
maken. De openbaarmakingsverplichting voor de jaarrekeningen van vennootschappen geldt 
immers uitsluitend voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.  

19. De wijze waarop de boekhouding moet worden gevoerd, is afhankelijk van de grootte van de 
maatschap. Een maatschap waarvan de omzet op de afsluitingsdatum van het laatst afgesloten 
boekjaar het maximumbedrag van 500.00023 euro niet heeft overschreden, mag een vereenvoudigde 
boekhouding voeren24. In het andere geval dient zij een boekhouding te voeren volgens de regels 
van het dubbel boekhouden. 

20. Wat betreft de bijzonderheden bij de bepaling van het omzetbegrip bij de beoordeling of de 
hogervermelde grens van 500.000 euro al dan niet wordt overschreden, wordt verwezen naar het 
CBN-advies 2019/11 – De vereenvoudigde boekhouding van een natuurlijke persoon, maatschap, 
vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap: groottecriteria – omzetdefinitie. 

A. Vereenvoudigde boekhouding 

21. De maatschap die een vereenvoudigde boekhouding voert, moet alle verrichtingen zonder 
uitstel, getrouw en naar tijdsorde inschrijven in ten minste drie dagboeken: een financieel dagboek, 
een inkoopdagboek en een verkoopdagboek.25 Voor de praktische wijze waarop een dergelijke 
boekhouding moet worden gehouden, wordt verwezen naar het CBN-advies 174/1 – Beginselen van 
een regelmatige boekhouding.26 

22. De verplichting tot opmaak van een jaarlijkse inventaris en interne jaarrekening vloeit voort uit 
het WER.27 Deze moeten een opgave bevatten van alle bezittingen, en rechten van welke aard ook, 
en van alle vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, die betrekking hebben op 
het bedrijf, en van de eigen middelen daaraan verstrekt.28 In de huidige stand van de 
boekhoudwetgeving zijn er geen formele vormvoorwaarden opgenomen waaraan de interne 

                                                               
20 Artikel 4:10 WVV. 
21 Artikel III.82, § 1, tweede lid, 1° WER. 
22 Artikel III.89 WER. 
23 De grens van 500.000 euro wordt verhoogd tot 620.000 euro voor de ondernemingen die als voornaamste 
beroepsbezigheid gasvormige of vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor het voortbewegen van 
motorvoertuigen op de openbare weg, in het klein verkopen (artikel 1, tweede lid KB WER).  
24 Artikel III.85, § 1 WER. 
25 Artikel III.85, § 1 WER. 
26 De Commissie merkt op dat CBN-advies 174/1 – Beginselen van een regelmatige boekhouding binnen 
afzienbare tijd zal worden aangepast aan de wijzigingen ten gevolge van het gemoderniseerde 
ondernemingsrecht. 
27 Artikel III. 89 en III.90 WER. 
28 Artikel III. 89, § 1 WER. 
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jaarrekening van een boekhoudplichtige onderneming die een vereenvoudigde boekhouding voert, 
moet voldoen.29 Het ontbreken van specifieke waarderingsregels mag evenwel geen vrijgeleide zijn 
om de inventaris op een willekeurige manier op te stellen. Om regelmatig te zijn moet een 
boekhouding controleerbaar zijn. Daartoe moeten de gegevens en de staten die voortvloeien uit de 
verwerking van de boekhoudgegevens steeds a posteriori kunnen worden geverifieerd. Dit 
impliceert niet enkel dat elke verrichting van begin tot einde moeten kunnen worden gevolgd, maar 
ook dat de verantwoordingsstukken daartoe kunnen worden teruggevonden.30 

B.  Dubbele boekhouding 

23. De maatschap die een boekhouding voert volgens de beginselen van het dubbel boekhouden, 
moet iedere transactie in haar boekhouding opnemen volgens deze beginselen. Voor de praktische 
wijze waarop dergelijke boekhouding moet worden gehouden, wordt verwezen naar het CBN-advies 
174/1 – Beginselen van een regelmatige boekhouding.31 

24. Aan de Commissie werd meermaals de vraag gesteld wat dit concreet inhoudt voor een familiale 
maatschap die een effectenportefeuille aanhoudt bij een financiële instelling, veelal in het kader van 
het zogenaamde private banking. De Commissie is van mening dat wanneer een maatschap een 
boekhouding voert volgens de regels van het dubbel boekhouden, alle verrichtingen die worden 
uitgevoerd door deze maatschap of voor rekening van deze maatschap, individueel moeten worden 
opgenomen in deze dubbele boekhouding. Wanneer de maatschap effecten aanhoudt die zelf 
deelbewijzen zijn van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid moeten de principes van de 
proportionele integratie32 worden toegepast voor de opname in de boekhouding van de maatschap.  

C.  De jaarrekening en de publiciteitsvereisten van de jaarrekening 

25. In de huidige stand van de boekhoudwetgeving zijn er geen formele vormvoorwaarden 
opgenomen waaraan de (interne) jaarrekening van een boekhoudplichtige onderneming die een 
vereenvoudigde boekhouding voert, moet voldoen33. Het ontbreken van specifieke 
waarderingsregels mag evenwel geen vrijgeleide zijn om de inventaris op een willekeurige manier 
op te stellen. Om regelmatig te zijn moet een boekhouding controleerbaar zijn. Daartoe moeten de 
gegevens en de staten die voortvloeien uit de verwerking van de boekhoudgegevens steeds a 
posteriori kunnen worden geverifieerd. Dit impliceert niet enkel dat elke verrichting van begin tot 
einde moeten kunnen worden gevolgd, maar ook dat de verantwoordingsstukken daartoe moeten 
kunnen worden teruggevonden34. 

                                                               
29 Artikel III. 90, § 2 WER geldt niet voor de maatschappen die een vereenvoudigde boekhouding voeren (artikel 
III. 90, § 2, vierde lid, 1° WER) evenmin heeft de Koning de bevoegdheid gekregen om waarderingsmaatstaven te 
bepalen voor de opmaak van de inventaris of de interne jaarrekening door maatschappen die een 
vereenvoudigde boekhouding voeren. 
30 CBN-advies 174/1 – Beginselen van een regelmatige boekhouding. Wat betreft het nut van een regelmatige 
boekhouding wordt ook gewezen op het voormelde artikel 1348bis BW (de boekhouding als bewijsmiddel). 
31 De Commissie merkt op dat CBN-advies 174/1 – Beginselen van een regelmatige boekhouding binnen 
afzienbare tijd zal worden aangepast aan de wijzigingen ten gevolge van het gemoderniseerde 
ondernemingsrecht. 
32 Artikel III.83, derde lid WER. 
33 Artikel III.90, § 2 WER geldt niet voor de natuurlijke personen die een vereenvoudigde boekhouding voeren 
(artikel III.90, § 2, vierde lid, 1° WER) evenmin heeft de Koning de bevoegdheid gekregen om 
waarderingsmaatstaven te bepalen voor de opmaak van de inventaris of de interne jaarrekening door 
boekhoudplichtige ondernemingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren. 
34 CBN-advies 174/1 – Beginsel van een regelmatige boekhouding. Wat betreft het nut van een regelmatige 
boekhouding wordt ook gewezen op het artikel 1348bis van het Burgerlijk Wetboek (de boekhouding als 
bewijsmiddel).  
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26. Indien echter op de afsluitingsdatum van het laatst afgesloten boekjaar, het maximumbedrag 
van de omzet, respectievelijk de andere dan niet-recurrente ontvangsten, wel werd overschreden, 
dan moet de boekhoudplichtige onderneming een boekhouding voeren volgens de gebruikelijke 
regels van het dubbel boekhouden en een jaarrekening opstellen volgens het microschema, verkorte 
schema of volledige schema van de jaarrekening. 

27. De jaarrekening van de maatschap moet niet worden neergelegd, noch bij de Nationale Bank 
van België, noch bij de ondernemingsrechtbank en dit ongeacht de grootte van de maatschap.  

V. Proportionele integratiemethode  

A. Methode 

28. De vennoot van een maatschap die zelf een boekhoudplichtige onderneming is, moet zijn 
deelname aan deze vennootschap ook zelf opnemen in zijn boekhouding.  

29. Het WER schrijft voor dat de rekeningen van de maatschap in de rekeningen van de vennoten 
moeten worden opgenomen volgens de proportionele integratiemethode.35 Aangezien iedere 
maatschap voortaan een autonome boekhouding moet voeren, en elk van de vennoten een 
individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid heeft waardoor elk van de vennoten een volledige 
toegang tot en inzage in de boekhouding van de maatschap heeft, is het uiteraard niet noodzakelijk 
dat alle verrichtingen van deze maatschap opnieuw integraal worden hernomen in de 
boekhoudingen van de vennoten van de maatschap en volstaat een proportionele integratie.  

30. Indien zowel de maatschap als de boekhoudplichtige maat van deze maatschap voldoen aan de 
voorwaarden om een vereenvoudigde boekhouding te voeren, neemt de boekhoudplichtige maat 
de diverse totaalbedragen uit de vereenvoudigde boekhouding van de maatschap zoals deze blijken 
op de afsluitingsdatum van het boekjaar van deze laatste, voor zijn proportioneel aandeel op in zijn 
vereenvoudigde boekhouding. De toepassing van de proportionele integratiemethode in het geval 
een dubbele boekhouding wordt gevoerd, werd door de Commissie reeds toegelicht in het CBN-
advies 3/3 - De boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke 
handelsvennootschappen.  

31. De proportionele integratiemethode houdt in essentie in dat elke rubriek van de balans en van 
de resultatenrekening geïntegreerd wordt in verhouding tot het aandeel dat de partner in kwestie 
heeft in de desbetreffende organisatie zonder rechtspersoonlijkheid waarna de nodige eliminaties 
en correcties worden verricht om de zogenaamde homogeniteit terug te vinden en er voor te zorgen 
dat de boekhouding de realiteit weergeeft.  

 

 Voorbeeld van de proportionele integratie bij een dubbele boekhouding 

Gegevens 

A en B richten een maatschap op in een 50/50 verhouding.  

‐ A brengt een machine in ‘in eigendom’. Deze heeft een waarde van 100.000 euro;  

‐ B brengt 100.000 euro in speciën ‘in eigendom’ in.  

Ingevolge deze inbrengen in eigendommen worden beide vennoten onverdeeld eigenaar 
van zowel de machine als de speciën. Elke vennoot heeft een aandeel van 50% in deze 
onverdeeldheid.. 

                                                               
35 Artikel III.83, derde lid WER. 
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Deze machine had bij A een aanschaffingswaarde van 70.000 euro en er werden door A nog 
geen afschrijvingen geboekt. Door de inbreng in de maatschap realiseert A de helft van deze 
machine. 

 

Boekhoudkundige verwerking in hoofde van de maatschap 

230 Installaties, machines en uitrusting: aanschaffingswaarde 100.000 

5500 Kredietinstellingen: Rekening-courant     100.000 

aan  11 Inbreng buiten kapitaal     200.000 

 

Initiële boeking bij A ingevolge de inbreng in de maatschap 

2800 Deelnemingen: aanschaffingswaarde    100.000 

aan 230 Installaties, machines en uitrusting: aanschaffingswaarde 70.000 

   763 Meerwaarden op de realisatie van materiële vaste activa 30.000 

 

Proportionele integratie van de rekeningen van de maatschap in de boekhouding van A 
(50%) 

230 Installaties, machines en uitrusting: aanschaffingswaarde 50.000 

5500 Kredietinstellingen: Rekening-courant    50.000 

aan 2800 Deelnemingen: aanschaffingswaarde    100.000 

 

Correctieboekingen in de boekhouding van A 

763 Meerwaarden op de realisatie van materiële vaste activa 15.000 

aan 230 Installaties, machines en uitrusting: aanschaffingswaarde 15.000 

 

32. Het spreekt voor zich dat wanneer de betreffende vennoot van een maatschap zelf niet kan 
genieten van de vereenvoudigde boekhoudmethode vermeld in artikel III.85, § 1 WER, niet voldaan is 
aan het voorschrift van artikel III.83, derde lid WER door een loutere opname, weliswaar volgens de 
proportionele integratiemethode, van de rekeningen van de maatschap gevoerd volgens de 
vereenvoudigde boekhoudmethode vermeld in artikel III.85, § 1 WER. In dat geval zal de vennoot zijn 
boekhouding dermate moeten voeren dat deze is aangepast aan de vereisten die gelden voor de 
eigen boekhouding, zijnde een opname van de rekeningen van de maatschap volgens de 
proportionele integratiemethode rekening houdend met de regels van het dubbel boekhouden en 
de overeenstemmende wettelijke waarderingsregels van het KB WVV. 

33. De Commissie merkt op dat naast de opname van de rekeningen volgens de proportionele 
integratiemethode de vennoten tevens de nodige aandacht moeten besteden aan de opname in de 
boekhouding van de verplichtingen die het gevolg zijn of kunnen zijn omwille van de onbeperkte, 
persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van iedere vennoot met betrekking tot de activiteiten 
van de maatschap, behoudens wanneer het een stille maatschap betreft in welk geval derden enkel 
verhaal hebben op de vennoot of zaakvoerder die met deze derde in persoonlijke naam heeft 
gehandeld.36 Dienaangaande kan nuttig worden verwezen naar het CBN-advies 2017/07 – Niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen. De Commissie wijst hierbij inzonderheid op de 
                                                               
36 Artikel 4:14 WVV. 
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aansprakelijkheden met betrekking tot de mogelijke37 verliezen  van een tijdelijke maatschap. Artikel 
3:12, § 1, 7° WVV voorziet in een verplichting tot publicatie van een lijst van ondernemingen waarvoor 
de vennootschap onbeperkt aansprakelijk is, alsmede de verplichting tot toevoeging van de 
jaarrekening van elk van deze ondernemingen waarvoor de vennootschap onbeperkt aansprakelijk 
is. Deze verplichting geldt niet voor de aandelen van de vennoten aangehouden in een maatschap.38  
Zo nodig zal de betrokken maat hiertoe een passende voorziening voor risico’s dienen te rapporteren.  

B. Bepaling van het proportionele aandeel 

34. Voor wat betreft de bepaling van het aandeel dat door ieder van de vennoten moet worden 
opgenomen in zijn boekhouding verwijst de Commissie naar artikel 4:4 WVV dat de basis vormt voor 
de bepaling van ieders aandeel in de maatschap. 

 Voorbeelden 

A brengt in de maatschap een geldsom in van 600, B brengt een geldsom in van 400. Gelet op 
de werkzaamheden van A en B komen zij overeen dat ieders aandeel 50% bedraagt. In dat geval 
worden de bestanddelen van de maatschap proportioneel voor 50% opgenomen in de 
boekhouding van elke vennoot. 

A brengt in de maatschap een geldsom in van 600, B brengt een geldsom in van 400. De 
overeenkomst bepaalt niets over ieders aandeel. Bijgevolg worden de bestanddelen van de 
maatschap proportioneel opgenomen in de boekhouding van A à rato van 60% en bij B à rato 
van 40%. 

A brengt in de maatschap een geldsom in van 600, B brengt een geldsom in van 400, C brengt 
zijn nijverheid in. De overeenkomst bepaalt niets over ieders aandeel. Bijgevolg wordt het 
aandeel van C geregeld alsof zijn inbreng gelijk was aan de kleinste inbreng anders dan in 
nijverheid, in casu de inbreng van B. De bestanddelen van de maatschap worden aldus in de 
boekhouding van A proportioneel opgenomen à rato van 600/1.400, van B à rato van 400/1.400 
en van C à rato van 400/1.400.  

C. Wijzigingen in het aandeelhouderschap 

35. De aandelen die een vennoot aanhoudt in een maatschap kunnen niet worden overgedragen 
tenzij anders is overeengekomen.39 De toetreding of uittreding van een vennoot of een wijziging in 
het aandeel van een of meerdere vennoten in de maatschap, kan belangrijke boekhoudkundige 
gevolgen hebben zowel op het niveau van de boekhouding van de maatschap zelf als op het niveau 
van de boekhouding van de vennoten. 

36. De volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen: 

a. een vennoot treedt uit en verkoopt zijn aandeel; 

b. toetreding van een nieuwe vennoot; 

c. uittreding van een vennoot; 

                                                               
37 Indien de voorwaarden van artikel 3:28 KB WVV zijn vervuld, moet in voorkomend geval door de maat van deze 
maatschap hiervoor een passende voorziening worden aangelegd, en spreekt het voor zich dat een loutere 
vermelding in de orderekeningen onvoldoende is. In het geval van een vermoedelijke insolventie van één van de 
maten is het hierbij niet denkbeeldig dat het bedrag van de aan te leggen voorziening groter is dan het 
proportionele aandeel van de vennoot in de maatschap. 
38 Zie ook CBN-advies 2017/16 - Onbeperkt aansprakelijke vennoot: vermeldingen in de jaarrekening, 
randnummers 13 en 14.  
39 Artikel 4:6 WVV. 
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d. overdracht van een aandeel aan een andere vennoot. 

37. Wanneer een aandeel wordt overgekocht van een andere vennoot, zonder verdere 
tussenkomsten op het niveau van de maatschap of de andere vennoten, en er wordt een groter 
bedrag betaald dan het proportionele aandeel in het verworven netto-actief, wordt het verschil in de 
boekhouding van de vennoot opgenomen als goodwill. Indien daarentegen een lager bedrag wordt 
betaald, dan wordt dit in de boekhouding van de vennoot opgenomen in functie van de redenen 
waarom het aandeel in de maatschap een lagere waarde heeft dan de boekhoudkundige netto-
actiefwaarde van de bestanddelen van de maatschap. Een dergelijke transactie heeft geen 
boekhoudkundige gevolgen in hoofde van de maatschap. 

 Voorbeelden 

Het vermogen van een maatschap bestaat uitsluitend uit een door de maatschap destijds 
aangekochte machine. De boekwaarde van deze machine is 100.000 euro. Voor het overige heeft 
de maatschap geen bezittingen of schulden op haar balans. 

Er zijn twee maten (A en B) die elk 50 % bezitten in de maatschap en een dubbele boekhouding 
voeren. Maat A verkoopt zijn aandeel aan een nieuwe maat, maat C. 

Maat C voert zelf ook een dubbele boekhouding en betaalt aan maat A het volgende bedrag in 
de volgende hypothesen. 

Indien het aandeel van 50 % in de maatschap volgens de partijen een waarde heeft van 70.000 
euro en dit bedrag betaald wordt door maat C aan maat A, wordt dit boekhoudkundig als volgt 
verwerkt. 

1. In hoofde van maat C 

 Verwerving van de deelneming in de maatschap 
  
 2800 Deelnemingen in verbonden ondernemingen: aanschaffings- 
   waarde        70.000 
 aan 5500  Kredietinstellingen: rekening-courant    70.000 

 

Proportionele integratie van de rekeningen van de maatschap in de boekhouding van C (50 %) 

230 Installaties, machines en uitrusting: aanschaffingswaarde 50.000 

2130 Goodwill: aanschaffingswaarde     20.000 

aan 2800 Deelnemingen in verbonden ondernemingen:  

   aanschaffingswaarde      70.000 

 

2. In hoofde van maat A 

De overdracht van de deelneming in de maatschap wordt door maat A opgenomen in zijn 
boekhouding in functie van de toewijzing van dit bedrag van 70.000 aan de samenstellende 
bestanddelen van zijn aandeel in de maatschap. Indien het bedrag van 70.000 integraal kan 
worden toegewezen aan de machine dan wordt het verschil tussen 70.000 en 50.000 
aangemerkt als een meerwaarde op de realisatie van een machine en wordt dit als volgt 
geboekt. 

416 Diverse vorderingen      70.000 

aan 230 Installaties, machines en uitrusting: aanschaffingswaarde 50.000 



 

11 
 

  763 Meerwaarde op de realisatie van vaste activa   20.000 

 

Indien het aandeel van 50 % in de maatschap volgens de partijen een waarde heeft van 40.000 
euro en dit bedrag betaald wordt door maat C aan maat A, wordt dit in hoofde van maat C 
boekhoudkundig verwerkt in functie van de redenen waarom het aandeel in de maatschap 
een lagere waarde heeft dan de boekhoudkundige netto-actiefwaarde van de bestanddelen 
van de maatschap. Hierbij moet het bestuursorgaan een maximale toewijzing doen van de 
minderwaarden aan de bestanddelen die worden opgenomen in de boekhouding van de 
maat. In dit voorbeeld wordt de toewijzing integraal toegerekend aan de machine. 

1. In hoofde van maat C 

 Verwerving van de deelneming in de maatschap  

 2800 Deelnemingen in verbonden ondernemingen: aanschaffings- 
   waarde        40.000 
 aan 5500  Kredietinstellingen: rekening-courant    40.000 

 

Proportionele integratie van de rekeningen van de maatschap in de boekhouding van C (50%) 

230 Installaties, machines en uitrusting: aanschaffingswaarde 50.000 

aan 2800 Deelnemingen in verbonden ondernemingen:  

   aanschaffingswaarde      50.000 

 

Correctieboeking in de boekhouding van C 

2800 Deelnemingen in verbonden ondernemingen: aanschaffings- 

  waarde        10.000 

aan 230 Installaties, machines en uitrusting: aanschaffingswaarde  10.000 

 

2. In hoofde van maat A 

De overdracht van de deelneming in de maatschap wordt in de boekhouding van maat A 
opgenomen in functie van de toewijzing van dit bedrag van 40.000 aan de samenstellende 
bestanddelen van zijn aandeel in de maatschap. Indien bij wijze van voorbeeld het bedrag van 
40.000 integraal kan worden toegewezen aan de machine dan wordt het verschil tussen 40.000 
en 50.000 aangemerkt als een minderwaarde op de realisatie van een machine en wordt dit als 
volgt geboekt. 

416 Diverse vorderingen      40.000 

663 Minderwaarde op de realisatie van vaste activa   10.000 

aan 230 Installaties, machines en uitrusting: aanschaffingswaarde 50.000 
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VI.  Ontbinding van de maatschap 

38. Het vennootschapsvermogen van een maatschap wordt geacht verder te bestaan tot aan de 
sluiting van de vereffening.40  

39. Voor wat betreft de boekhouding en de jaarrekening wil dit zeggen dat de 
boekhoudverplichtingen blijven verder lopen tot aan de sluiting van de vereffening.  

 

VII. Geen consolidatieverplichting in hoofde van de maatschap 

40. Ingevolge de voornoemde wet van 15 april 2018 wordt de maatschap voortaan aangemerkt als 
een boekhoudplichtige onderneming. Wat betreft de externe jaarrekening zijn de wettelijke 
verplichtingen voor vennootschappen, zowel voor wat betreft de statutaire jaarrekening als de 
geconsolideerde jaarrekening, opgenomen in het WVV en meer bepaald in Boek 3, Titel 1, 
Jaarrekeningen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.  

41. De Commissie is van mening dat de wijzigingen die voornoemde wet van 15 april 2018 en de wet 
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen hebben aangebracht aan de boekhoudverplichtingen voor een 
maatschap, niet tot gevolg hebben dat het CBN-advies-2015/10 - Vrijstelling van subconsolidatie: de 
maatschap niet meer zou gelden. 

42. De verplichting tot het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening zoals bedoeld in artikel 
3:23 WVV geldt bijgevolg niet voor de in onderhavig advies beoogde maatschappen. Oordelen dat 
een maatschap wel verplicht is om een geconsolideerde jaarrekening op te maken, is niet te rijmen 
met de eigenheid van de maatschap die noch een natuurlijke persoon, noch een rechtspersoon is. 
De Commissie brengt in herinnering dat in de consolidatiekring geen natuurlijke personen worden 
opgenomen.41 In de gevallen waarin sprake is van een consortium42 legt het WVV een specifieke 
consolidatieverplichting op in hoofde van deze leden van het consortium, die voor de toepassing van 
de consolidatieverplichting elk worden aangemerkt als een consoliderende vennootschap.43 Gelet op 
de expliciete vermelding van de wijze waarop een consortium een geconsolideerde jaarrekening 
moet opstellen en openbaar maken en het stilzwijgen hierover van de wetgever met betrekking tot 
de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, kan volgens de Commissie niet anders dan 
worden geconcludeerd dat de wetgever niet voor ogen had om een verplichting in te voeren tot het 
opstellen van een geconsolideerde jaarrekening door de maatschap. 

VIII. Aandachtspunten bij de boekhoudverplichtingen van een familiale vermogensmaatschap 

43. Een familiale maatschap houdt een effectenportefeuille aan en heeft een mandaat voor het 
beheer van haar beleggingsportefeuille aan een externe vermogensbeheerder gegeven, 
bijvoorbeeld een private banker. De Commissie is van mening dat alle transacties die deze 
vermogensbeheerder uitvoert in naam en voor rekening van de maatschap, moeten worden 
aangemerkt als verrichtingen van de maatschap zelf. Het enige onderscheid dat hierbij wordt 
gemaakt om te beoordelen of de ontvangsten die in naam en voor rekening van de maatschap 
worden geïnd, aangemerkt worden als omzet voor de bepaling van de grootte44 van de maatschap, 

                                                               
40 Artikel 4:21 WVV. 
41 Randnummer 27 van CBN-Advies 2017/06 – Consolidatie bij de horizontale groep (consortium). 
42 Artikel 1:19 WVV. 
43 Artikel 3:24, tweede lid WVV.  
44 Voor de beoordeling of de maatschap een vereenvoudigde dan wel een dubbele boekhouding moet voeren. 
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betreft het recurrent of het niet-recurrent karakter van de verrichtingen. Met recurrent wordt 
bedoeld dat het gaat om courant voorkomende ontvangsten voor de betrokken entiteit die dus niet 
uitzonderlijk zijn.45      

44. De Commissie beveelt aan in de toelichting tevens een staat op te nemen van de roerende 
portefeuille gewaardeerd aan werkelijke waarde.  

45.  Een maatschap die een vereenvoudigde boekhouding voert en een termijnrekening aanhoudt 
die maandelijks op vervaldag komt (waarbij de initiële inleg van 100 + interest van 1 zal worden 
teruggestort), heeft, voor de beoordeling van de groottecriteria, maandelijks een recurrent inkomen 
van 101 tot gevolg. Dus op jaarbasis 101 x 12.   

 

 

 

                                                               
45 Zie ook randnummer 10 van CBN-advies 2019/11 - De vereenvoudigde boekhouding van een natuurlijke persoon, 
maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap: groottecriteria – omzetdefinitie. 


