Maatschappen worden wat minder discreet
De nieuwe wet over de hervorming van het ondernemingsrecht die gepubliceerd werd in het
Belgisch Staatsblad van 27 april 2018 heeft ook voor de populaire burgerlijke maatschappen
twee belangrijk gevolgen…
Registratie bij de Kruispuntbank
Vanaf 1 november 2018 zullen nieuwe burgerlijke maatschappen zich voor de aanvang van hun
activiteit moeten registreren bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), via een
ondernemingsloket. Bestaande maatschappen krijgen tot eind april 2019 om zich in te schrijven
in de KBO.
De KBO is een databank van de Federale Overheidsdienst Economie waarin alle basisgegevens
van ondernemingen zijn opgenomen. Een deel van deze gegevens zijn voor iedereen
toegankelijk. Bepaalde gegevens zijn enkel zichtbaar voor de overheidsdiensten. Het gaat hier
dus om een kleine formaliteit, die de burgerlijke maatschap wel iets minder discreet maakt.
Boekhouding voeren
Maatschappen worden ook verplicht een boekhouding te voeren. Deze verplichting geldt in
principe ook vanaf 1 november 2018. Voor de maatschappen die een boekjaar voeren volgens
het kalenderjaar, is het eerste boekhoudplichtige jaar pas 2020. Doorgaans zal een
vereenvoudigde boekhouding volstaan, tenzij de omzet het laatste boekjaar de drempel van
500.00 euro overtreft.
In de praktijk merken we dat de meeste maatschappen nu al een soort “eenvoudige vorm van
boekhouden” hebben en elk jaar een inventaris opmaken. Vaak is er immers via het portefeuilleoverzicht van de bank een duidelijke registratie van de aan- en verkopen, de inkomsten
(dividenden en interesten) en wordt er 1 maal per jaar een inventaris opgemaakt (bv. overzicht
op 31/12 van de onderliggende portefeuille). Wellicht volstaan enkele kleine ingrepen om te
voldoen aan de wettelijke voorschriften. Het is wel nog niet 100% duidelijk of de maatschappen
hun jaarrekening ook zullen moeten publiceren, maar allicht is dat niet het geval.
Conclusie
Bestaande maatschappen moeten zich voor 1 mei 2019 registeren bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, wat ze dus iets minder discreet maakt. Vanaf het jaar 2020 is ook een
vereenvoudigde boekhouding verplicht.
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