
De maatschap is onze oudste vennootschapsvorm en nog steeds de vennootschap ‘van gemeen recht’. 
Zij is polyvalent, flexibel, discreet, fiscaalvriendelijk en daarom vooral sinds de jaren ’90 een zeer ‘gewild’ 
instrument van successieplanning. Maar blijft dit wel zo?

De maatschap ondergaat immers een belangrijke (r)evolutie. Zo is zij, als organisatie zonder 
rechtspersoonlijkheid, een volwaardige ‘onderneming’ geworden, met diverse nieuwe verplichtingen tot 
gevolg (inschrijvingsplicht KBO, boekhoudplicht, …). Het nieuwe WVV behoudt de maatschap als default-
vennootschap en concipieert de VOF en de CommV voortaan expliciet als varianten met onvolkomen 
rechtspersoonlijkheid. Het wettelijke kader wordt verduidelijkt, maar ook punctueel gewijzigd. Ook op 
fiscaal vlak onderging de maatschap tijdens de voorbije jaren vele wijzigingen, niet in het minst door de 
interventies van VLABEL. Sinds kort is de maatschap ook onderworpen aan de UBO-reglementering.

Tijdens deze studiedag komen, na een korte schets van de maatschap in het Romeins recht en het ius 
commune, alle actuele topics over de maatschap aan bod, met bijzondere aandacht voor het statuut 
van het maatschapsvermogen, de positie van schuldeisers, maten en zaakvoerders, en voor de fiscale 
aspecten.

Deze studiedag is de 10de editie van de Leerstoel Constant Matheeussen. De meeste sprekers zijn 
specialisten in het vennootschaps- en fiscaal recht en doceren in de Manama Vennootschapsrecht van 
de KU Leuven campus Brussel. Uittredend minister van Justitie Koen Geens, deeltijds gewoon hoogleraar 
aan de KU Leuven en bezieler van de Manama, sluit de studienamiddag af.

De geschreven bijdragen aan de studiedag worden gebundeld in een verslagboek, dat later aan de 
deelnemers zal worden toegestuurd.

Leerstoel Constant Matheeussen 2019
MAATSCHAP EN AANVERWANTE RECHTSVORMEN



Programma

12u30 Ontvangst met broodjeslunch en dranken

13u30 Verwelkoming en inleidende beschouwingen door de voorzitters 
prof. dr. Frits BRANDSMA, hoogleraar RU Groningen en prof. dr. Raf VAN 
RANSBEECK, deeltijds docent KU Leuven en magistraat

13u45 De maatschap in het Romeins recht en het ius commune 
Prof. dr. Wouter DRUWÉ, docent Romeins recht KU Leuven 

14u10 Situering van de maatschap in het vernieuwde WER en het nieuwe 
WVV 
Prof. dr. Joeri VANANROYE, hoofddocent Ondernemingsrecht en 
Economic Analysis of Law KU Leuven en advocaat

14u35 Maatschapsvermogen en rechten van schuldeisers 
Prof. dr. Dominique DEMAREZ, gastdocent Manama Vennootschapsrecht 
KU Leuven en advocaat

15u00 Rechten en plichten van maten en zaakvoerders 
Prof. dr. Frank HELLEMANS, deeltijds docent Ondernemingsrecht en 
Jaarrekeningenrecht KU Leuven en advocaat

15u20 Koffiepauze



16u45 De VOF en CommV als maatschapsvarianten met onvolkomen 
rechtspersoonlijkheid 
Prof. dr. Carl CLOTTENS, gastdocent Manama Vennootschapsrecht 
KU Leuven en advocaat

16u10 Maatschap, UBO en fiscaliteit: water en vuur? 
Prof. dr. Axel HAELTERMAN, deeltijds hoofddocent Fiscaal recht 
KU Leuven en advocaat

16u35 Maatschap versus BV als instrumenten van successieplanning 
Prof. dr. Bert KEIRSBILCK, hoofddocent Ondernemingsrecht KU Leuven

17u00 Afsluitende bedenkingen - Vragen en discussie 
Prof. dr. Koen GEENS, deeltijds gewoon hoogleraar Vennootschapsrecht 
KU Leuven en minister van Justitie

17.30u Receptie



Praktische gegevens

Plaats en tijdstip: 
Plaats: KU Leuven, Campus BRUSSEL, Stormstraat 2, 1000 Brussel 
Datum: DONDERDAGNAMIDDAG 24 OKTOBER 2019 (12u30-18u30)

Deelnameprijs: 
Prijs: 175 EUR / 145 EUR voor alumni
Betaling gebeurt na ontvangst factuur, tenzij uw inschrijving als magistraat gedragen wordt door het 
IGO.

De inschrijvingskosten voor magistraten en leden van de rechterlijke orde worden ten laste genomen 
door het IGO, op voorwaarde van effectieve deelname.

Advocaten tekenen bij het begin en bij het einde van de studiedag om recht te hebben op het 
aanwezigheidsattest.
Elke inschrijving is bindend en kan niet geannuleerd worden. Vervanging door een collega is evenwel 
toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen 
collega.

In de deelnameprijs zijn inbegrepen: de studienamiddag, de documentatiemap, het verslagboek en de 
catering tijdens de pauze en de receptie.

Erkenningen in aanvraag bij: 
- Instituut Voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) 
- Orde van Vlaamse Balies (OVB) 
- Nationale Kamer voor Notarissen 
- Instituut voor de Bedrijfsjuristen (IBJ) 
- IBR/IRE (Bedrijfsrevisoren) 
- BIBF (Accountants)

Inschrijving en inlichting: 
Online: www.pvthemis.be of op rechtstreekse link: 
https://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/nl/inschrijvingen/inschrijving/index/activiteit_ref/4809
KU Leuven Campus Brussel, Decanaat Faculteit Rechtsgeleerdheid, Warmoesberg 26, 1000 Brussel
 
E-mail: karin.andries@kuleuven.be 
Website: www.pvthemis.be


