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De Commissie ontving een concrete vraag over de mogelijkheid voor een maatschap om als 

moedervennootschap te worden gekwalificeerd en aansluitend of ze in deze hoedanigheid een 

geconsolideerde jaarrekening dient op te stellen indien de criteria van artikel 16 W.Venn. 

worden overschreden. Dit zou met zich brengen dat de onderliggende vennootschappen 

vrijstelling van subconsolidatie genieten. De Commissie formuleert haar antwoord in Advies 

2015/10. 

 

De maatschap 

 

De maatschap is een overeenkomst waarbij 2 of meer personen zich verbinden iets in 

gemeenschap te brengen met de bedoeling één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten 

uit te oefenen en met het oogmerk hen een vermogensvoordeel te bezorgen.  

 

De maatschap wordt gekenmerkt door het ontbreken van enige vorm van 

rechtspersoonlijkheid, waardoor ze niet over een afgescheiden maatschappelijk vermogen 

beschikt en niet in rechte kan optreden. 

 

Maatschap als moedervennootschap? 

 

Een eerste vraag die voorligt is of een maatschap kan optreden als moedervennootschap. 

 

Vanuit een zuiver economisch standpunt is de Commissie zich ervan bewust dat de opmaak 

van een geconsolideerde jaarrekening in hoofde van de maatschap mogelijks zinvol zou 

kunnen zijn.  

 

De Commissie is evenwel de mening toegedaan dat de opmaak van een geconsolideerde 

jaarrekening in hoofde van de maatschap een foutief beeld geeft over het juridisch karakter 

van de maatschap binnen de consolidatiekring. Een derde zou op basis van deze 

geconsolideerde jaarrekening foutief kunnen vermoeden dat de maatschap de respectievelijke 

belangen in de consoliderende vennootschappen aanhoudt, hetgeen indruist tegen het statuut 

van een maatschap. Tevens is vennootschapsrechtelijk niet voorzien dat een maatschap een 

moedervennootschap kan zijn. 

 

Conclusie van de Commissie is aldus dat een maatschap niet te kwalificeren valt als 

moedervennootschap. 

 



Gevolgen voor consolidatieplicht  

 

Volgens artikel 110 W.Venn. dienen moedervennootschappen een geconsolideerde 

jaarrekening en bijhorend jaarverslag op te stellen indien zij één of meer 

dochtervennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht of één of meer buitenlandse 

dochterondernemingen controleert. 

 

Door het feit dat de maatschap niet te kwalificeren valt als moedervennootschap, is 

bovenstaande verplichting niet van toepassing.  

 

Aansluitend vervalt dan ook de vrijstelling van subconsolidatie voor de onderliggende 

vennootschappen, zoals voorzien in artikel 113, §1 W.Venn.. Daar wordt gesteld dat een 

vennootschap, voor zover is voldaan aan een aantal voorwaarden, vrijgesteld wordt van de 

verplichting om een geconsolideerde jaarrekening en bijhorend jaarverslag op te stellen indien 

zij zelf de dochtervennootschap is van een moedervennootschap die een geconsolideerde 

jaarrekening en een bijhorend jaarverslag opstelt, laat controleren en openbaar maakt. Door 

het feit dat de maatschap niet te kwalificeren valt als moedervennootschap vervalt bijgevolg 

de vrijstelling van subconsolidatie voor de onderliggende vennootschappen.  

 


