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Contract van maatschap/samenuitbatingscontract 
 

Contract van maatschap  
Tussen de ondergetekenden:  
(Naam invullen)……………….. en zijn echtgenote (naam invullen)………………..………, samenwonende te 
(adres invullen)……………….,  hierna “overlaters” genoemd,  
en  
(Naam invullen)………………..……………………..wonende te (adres invullen)…………….,  hierna “overnemer” 
genoemd wordt een overeenkomst van vennootschap gesloten tot samenuitbating van een 
landbouwbedrijf. 
 
ARTIKEL 1 
De partijen komen overeen gezamenlijk het landbouwbedrijf uit te baten, gelegen te (adres 
invullen)…………….,  en sluiten daartoe een contract van bijzondere vennootschap overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 1832 tot 1872 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
De overnemer zal voor ….… % en de overlaters zullen voor …..…. % eigenaar zijn van de 
bedrijfsbekleding volgens de hierna opgegeven beschrijving, in voormelde verhouding delen in de 
uitbatingkosten en in de opbrengsten of de tekorten en in gelijke mate werk presteren. 
De samenuitbating treedt in werking op (datum invullen)………………………. 
 

INBRENG 

GROND 
 
ARTIKEL 2 
De uitbating heeft betrekking op …… ha grond, door de partijen gekend. 
 
De partijen doen inbreng van het gebruiksrecht van de grond. Voor zover de grond hun eigendom is,  
is de gemeenschap hen een jaarlijkse vergoeding verschuldigd die onder de partijen elk jaar zal 
vastgesteld worden. De partijen verbinden er zich toe, bij eventuele stopzetting van hun activiteiten, 
pachtrecht te verlenen over de grond in eigendom aan diegene van de partijen die de uitbating zal 
verderzetten, al dan niet in gemeenschap onder elkaar of met anderen. 
 
ARTIKEL 3 
De partijen verbinden er zich toe, bij eventuele stopzetting van hun activiteiten, pachtoverdracht te 
doen aan diegene(n) der partijen die de uitbating zal verderzetten, al dan niet in gemeenschap onder 
elkaar of met anderen. 
Zij zullen daarbij alle formaliteiten vervullen die nodig zijn om ten voordele van de overnemende 
partij(en) pachtvernieuwing te doen ontstaan. 
 
ARTIKEL 4 
Indien in de toekomst grond in pacht wordt genomen ten behoeve van de gemeenschappelijke 
uitbating, dan zal de pachtovereenkomst in de mate van het mogelijke en wenselijke door de partijen 
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gezamenlijk gesloten worden. In het contract zal bedongen worden dat de ontbinding van de 
gemeenschap geen aanleiding geeft tot ontbinding van het pachtcontract, doch dat het ongewijzigd 
verder loopt met die partij(en) die de uitbating verder zet(ten). 
 

GEBOUWEN 
 
ARTIKEL 5 
De bedrijfsgebouwen zijn en blijven eigendom van de respectievelijke partijen. Zij verklaren het 
gebruik van deze gebouwen in de gemeenschap te brengen. 
 
ARTIKEL 6 
Alle aanpassingen, verbouwingen, herstellingen aan en het onderhoud van de bestaande 
bedrijfsgebouwen die volgens artikel vijf ter beschikking van de gemeenschappelijke uitbating 
worden gesteld, zullen door de partijen in onderling overleg en voor rekening van de gemeenschap 
gedaan worden of en voor rekening van de eigenaar van desbetreffend gebouw gedaan worden. 
 
Alle nieuwe bedrijfsgebouwen ten behoeve van de gemeenschappelijke uitbating, kunnen eveneens 
in wederzijds overleg tussen de partijen en op kosten van de gemeenschap, respectievelijk op kosten 
van een der partijen, opgericht worden. 
 
De facturen op naam van de gemeenschap, respectievelijk op naam van een der partijen, en 
gebeurlijk het eigen werk, te noteren in de boekhouding, strekken tot het bewijs van de 
gemeenschappelijke, respectievelijk persoonlijke uitgaven en dienovereenkomstig van de 
gemeenschappelijke, respectievelijk persoonlijke eigendom. 
 
In het algemeen verbinden de partijen zich ertoe alle aankopen, die voor de gemeenschappelijke 
uitbating bestemd zijn, gezamenlijk en in wederzijds overleg te doen. 
 

MACHINES EN ALAAM 
 
ARTIKEL 7 
De machines, het alaam en het gereedschap zijn de gemeenschappelijke eigendom van de partijen, 
de overlaters voor …….. % de overnemer voor …….. %. 
De bestaande machines, eigendom van de overlaters, worden door de overnemer, voor …….. % 
overgenomen. Als bijlage bij het overnamecontract wordt een lijst van deze machines gegeven met 
vermelding van de waarde. Deze staat strekt tot bewijs van de overname en de gemeenschappelijke 
eigendom door de ondertekening door de overnemer. Het geldt als kwijting door ondertekening 
door de overlaters. 
 
ARTIKEL 8 
De aankoop van nieuwe machines en gereedschap gebeurt in onderling overleg tussen de partijen en 
voor rekening van de gemeenschap. 
De gemeenschappelijke eigendom ervan wordt bewezen door de inschrijving van de facturen in de 
boekhouding en aanvaarding door de partijen. 
Wanneer de aankoop gebeurt voor rekening van een der partijen, doet deze inbreng van het 
gebruiksrecht van deze machines en materiaal. De vergoeding voor deze inbreng zal door beide 
partijen in onderling overleg vastgesteld worden. 
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ANDERE PRODUCTIEMIDDELEN 
 
ARTIKEL 9 
De partijen verklaren dat de overnemer voor …….. % en de overlaters voor …….. % eigenaar zijn van 
het vee, de voorraden en de gedane bewerkingen en navetten. 
De genoemde activa die op dit ogenblik bestaan en eigendom zijn van de overlaters, worden door de 
overnemer voor …….. % overgenomen. Als bijlage bij het overnamecontract wordt een lijst gegeven 
die, naar analogie met deze van de machines volgens artikel 7, door de partijen wordt ondertekend 
tot staving van de eigendomsoverdracht en kwijting van de betaling.  
 
ARTIKEL 10  
Met betrekking tot de aankoop van nieuw vee of andere productiemiddelen wordt gehandeld zoals 
onder artikel 8.  
 

KREDIETEN  
 
ARTIKEL 11  
De kredieten die voor de gemeenschappelijke uitbating dienen te worden aangegaan, zullen hetzij 
door de partijen gezamenlijk, hetzij door sommige onder hen afzonderlijk opgenomen worden.  
 
De aflossingen, de intresten en alle kosten en lasten zijn ten laste van de gemeenschap ofwel zijn ten 
laste van die partij, welke de financiële verbintenis(sen) aangegaan heeft.  
 

GEBRUIK EN BEWARING  
 
ARTIKEL 12  
Voor de regeling van de wederzijdse aansprakelijkheid van de partijen voor de goederen van de 
gemeenschap bij het gebruik of de bewaring door de ene of andere partij, wordt verwezen naar de 
overeenstemmende regelen van het Burgerlijk Wetboek.  
 

BEHEER EN VERTEGENWOORDIGING  
 
ARTIKEL 13  
Elk der partijen heeft de bevoegdheid om het beheer waar te nemen en aldus de gemeenschap te 
verbinden overeenkomstig artikel 1859 van het Burgerlijk Wetboek. 
De partijen kunnen hiervan afwijken en voor bepaalde handelingen een bijzonder mandaat verlenen 
aan een onder hen. Dit mandaat is te allen tijde herroepbaar.  
 
In de mate van het mogelijke zullen alle beslissingen vooraf collegiaal genomen worden.  
 

WERK  
 
ARTIKEL 14  
De partijen brengen in principe arbeid in gelijk aan de verhouding zoals opbrengsten en kosten 
verdeeld worden.  
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BOEKHOUDING  
 
ARTIKEL 15  
Alle bezittingen en schulden en alle inkomsten en uitgaven met betrekking tot de 
gemeenschappelijke uitbating worden in een afzonderlijke bedrijfsboekhouding ingeschreven. De 
inschrijvingen zullen door de partijen op geregelde tijdstippen en ten minste eenmaal per jaar 
ondertekend worden.  
 
Een financiële rekening zal op naam van de gemeenschap geopend worden. Alle ontvangsten en 
uitgaven, op naam of voor rekening van de gemeenschap, zullen zoveel mogelijk langs deze rekening 
gebeuren.  
Partijen komen overeen dat de volgende kosten volledig als bedrijfsuitgaven moeten worden 
beschouwd:  
 

• elektriciteit  
• telefoon  
• bedrijfsverzekeringen  
• water  
• milieuheffingen  

 
De volgende uitgaven zijn persoonlijke kosten en door ieder der partijen persoonlijk te betalen:  
 

• belastingen op het inkomen  
• sociale bijdragen  
• leningen aangegaan voor het verwerven van persoonlijke goederen  

 

EINDAFREKENING  
 
ARTIKEL 16  
Ten minste eenmaal per jaar wordt een eindafrekening gemaakt. Afgezien van de vergoeding voor de 
arbeidsprestaties hebben de partijen, de overlaters voor …….. % en de overnemer voor …….. % deel 
in het positief resultaat. Het saldo is positief na aanrekening van de bedrijfsuitgaven en –lasten, 
waaronder de arbeidsvergoeding volgens artikel 15 en de eventuele in onderling overleg 
vastgestelde afschrijvingen.  
De partijen kunnen beslissen dat een gedeelte van het positief saldo op de gemeenschappelijke 
rekening blijft als bedrijfskapitaal.  
 
ARTIKEL 17  
De partijen komen overeen de deelneming in de opbrengsten zoveel mogelijk bij wijze van 
maandelijkse voorafnemingen te doen.  
In beginsel zijn deze voorafnemingen voor alle partijen in verhouding tot de verdeling van kosten en 
opbrengsten.  
Indien bij de afsluiting van de rekeningen geen positief saldo blijkt, moet voor elk van de partijen 
inkorting op de voorafnemingen gebeuren volgens hun aandeel voor de partijen, en dit door 
terugstorting van de nodige bedragen. Inkorting op de arbeidsvergoeding volgens artikel 15 dient 
slechts te gebeuren nadat ieders voorafneming op het deel in de opbrengsten volledig is ingekort.  
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BEDRIJFSKAPITAAL  
 
ARTIKEL 18  
De partijen verbinden er zich toe de gemeenschappelijke uitbating bestendig van het nodige 
bedrijfskapitaal te voorzien en daartoe volgens hun aandeel inbreng te doen van de vereiste fondsen.  
 

ONTBINDING  
 
ARTIKEL 19  
De gemeenschappelijke uitbating neemt een einde, hetzij van rechtswege, hetzij door vrijwillige 
ontbinding. De gemeenschap eindigt van rechtswege door het overlijden of de bestendige 
werkonbekwaamheid van meer dan 50% van een der partijen.  
 
De overeenkomst kan door elk der partijen opgezegd worden. De opzegging moet gebeuren door 
een schriftelijke aanzegging aan de andere partij met een vooropzeg van een jaar. 
 
De overlaters verbinden zich ertoe, in geval van ontbinding, aan de overnemer pachtrecht te 
verlenen over hun grond in eigendom alsmede pachtoverdracht te doen met pachtvernieuwing ten 
voordele van de overnemer op de grond die wordt gepacht. 
 

VERDELING 
 
ARTIKEL 20 
Bij ontbinding, om welke reden ook, hebben de overlaters recht op …….. % en de overnemer op …….. 
% van het maatschappelijk bezit. 
De schulden zullen voor de verdeling zoveel mogelijk aangezuiverd worden, tenzij zij door de partijen 
of een onder hen worden overgenomen. 
Iedere partij is gerechtigd tot beloop van zijn deel die goederen terug te nemen die hij volgens 
contract of volgens eventuele latere akten heeft ingebracht. 
Voor de vastgelegde activa zal de waarde vastgesteld worden volgens de boekhouding, d.w.z. de 
inbreng- of aankoopwaarde verminderd met de aangenomen afschrijvingen. Voor de andere activa 
wordt de waarde geraamd. 
De partijen delen ieder volgens hun aandeel in de waardevermeerdering of -vermindering van het 
patrimonium. 
Voor de schulden en lasten, die door de gemeenschap werden aangegaan en die niet onmiddellijk 
kunnen gedelgd worden, blijven de partijen volgens hun aandeel aansprakelijk. 
 
ARTIKEL 21 
Indien de bedrijfsuitbating in onverdeeldheid zou komen door het overlijden van een der partijen, 
dan zal de uitbating onverminderd kunnen verder gezet worden door de andere partij. De waarde 
van de bedrijfsbekleding zal in overleg met de erfgenamen bepaald worden. Indien zij binnen een 
periode van 30 dagen niet tot een gemeenschappelijk akkoord komen, dan zullen zij in 
gemeenschappelijk overleg een deskundige aanduiden of indien dit niet mogelijk is zullen zij aan de 
vrederechter van het kanton waar het bedrijf gevestigd is, vragen om een deskundige aan te stellen. 
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Het verslag van deze deskundige is bindend voor beide partijen. Deze deskundige zal de waarde in 
geld bepalen van de uittredende partij in de gemeenschappelijke uitbating. Dit bedrag zal de 
overnemer binnen de 6 maanden na het neerleggen van het verslag ter beschikking stellen van de 
erfgenamen. Hierdoor is de overnemende partij volledig eigenaar worden van de bedrijfsbekleding 
van het landbouwbedrijf. 

Aldus opgemaakt in drie exemplaren te …….…….……….….… op …….……………… 

De overlaters De overnemer 
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