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Laga Newsflash 
De burgerlijke maatschap is steeds een 
onderneming 

 

 

De burgerlijke maatschap kwalificeert voortaan 
steevast als een onderneming en dat heeft belangrijke 

gevolgen: verplichting tot inschrijving in de 
Kruispuntbank voor Ondernemingen en een wettelijke 
boekhoudplicht 

 
Recent werd de wet gepubliceerd houdende hervorming van 

het ondernemingsrecht (BS 27 april 2018). Deze wet wijzigt 
de definitie van het begrip “onderneming” (wijziging art. I,1 

WER). Deze wetswijziging heeft een belangrijke impact op 
burgerlijke maatschappen. Voortaan zullen vennootschappen 
zonder rechtspersoonlijkheid immers steeds kwalificeren als 

een onderneming. De Memorie van Toelichting vermeldt 
daarbij expliciet de maatschap als voorbeeld. 

 

Wat zijn de gevolgen? 

(i) Inschrijving in de Kruispuntbank voor 
Ondernemingen 

De kwalificatie als onderneming heeft tot gevolg dat op 
administratief vlak iedere burgerlijke maatschap zich zal 
moeten inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen 

(“KBO”). De nadere regels voor de inschrijving in de KBO voor 
organisaties zonder rechtspersoonlijkheid (zoals de burgerlijke 

maatschap) zullen nog bepaald worden bij Koninklijk Besluit. 
 
Deze verplichte inschrijving bij de KBO zal in principe gelden 

vanaf 1 november 2018. Voor bestaande burgerlijke 
maatschappen heeft de wetgever echter voorzien in een 

overgangsbepaling. Deze houdt in dat een bestaande 
burgerlijke maatschap zes maanden extra krijgt om zich in te 
schrijven in de KBO en bijgevolg ten laatste 30 april 2019 

ingeschreven dient te zijn.  
 



(ii) Verplichte boekhouding en opstellen jaarrekening 

Een burgerlijke maatschap zal voortaan in principe ook 

onderworpen zijn aan de algemene boekhoudwetgeving. Dit 
betekent o.m. dat een burgerlijke maatschap gedurende 7 jaar 

haar boeken zal moeten bewaren en dat een boekhouding 
volgens de regels van het dubbel boekhouden zal moeten 

worden gevoerd. 
  
Indien de omzet van de burgerlijke maatschap over het laatste 

boekjaar (exclusief BTW) echter het bedrag van €500 000 niet 
heeft overschreden, zal de burgerlijke maatschap een beroep 

kunnen doen op de mogelijkheid van een vereenvoudigde 
boekhouding. Dit houdt in dat zij alle verrichtingen zonder 
uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde zal moeten 

bijhouden in een aankoopdagboek, een verkoopdagboek, een 
financieel dagboek en een inventarisboek. 

 
Daarnaast dient een burgerlijke maatschap voortaan ook een 
jaarrekening op te maken. Op grond van een interpretatie in 

lijn met de geest van de wet dient deze jaarrekening evenwel 
niet te worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. 

M.a.w. er geldt geen openbaarmakingsverplichting met 
betrekking tot deze verplicht op te stellen jaarrekening. 
 

Deze verplichting geldt in principe eveneens vanaf 1 november 
2018. Opnieuw heeft de wetgever echter voorzien in een 

overgangsbepaling voor bestaande burgerlijke maatschappen 
zodat deze voor het eerst een boekhouding zullen moeten 
voeren over het eerste volledige boekjaar dat begint na 30 

april 2019. 
 

(iii) Varia 

Verder zullen de maten van een burgerlijke maatschap 
voortaan hoofdelijk aansprakelijk zijn ten aanzien van derden 

en krijgt de burgerlijke maatschap ook een nieuwe Franstalige 
benaming nl. “société simple”. Deze wijzigingen hebben o.i. 

evenwel een beperkte praktische impact. 
 

Wat moet u doen? 

Indien u betrokken bent bij een bestaande burgerlijke 

maatschap als zaakvoerder (of als maat) dient u zich zeker te 
informeren over de gevolgen van deze nieuwe verplichtingen 
en over eventuele alternatieven voor de huidige 

controlestructuur. Nieuw op te richten burgerlijke 
maatschappen zullen vanzelfsprekend rekening moeten 

houden met deze nieuwe regelgeving. 
 

Besluit 

Het moge duidelijk zijn dat het discrete en flexibele karakter 

van de burgerlijke maatschap is aangetast door bovenstaande. 
In combinatie met de nakende invoering van het UBO-register 

raden wij dan ook aan uw burgerlijke maatschap van nabij op 
te volgen.  
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