
BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP 
MET HANDELSVORM EINDIGT 
OP 1 NOVEMBER 2018: 
JURIDISCHE GEVOLGEN

Op 15 april 2018 werd het ondernemingsrecht grondig hervormd. De wet die hiermee gepaard gaat 

treedt op 1 november 2018 in werking. Een belangrijke wijziging is dat er vanaf dan geen onderscheid 

meer is tussen handels- en burgerlijke vennootschappen. Het begrip ‘burgerlijke vennootschap met 

handelsvorm’ verdwijnt dus. Naast de gevolgen voor de voormalige burgerlijke maatschappen, zijn er 

ook een aantal belangrijke juridische gevolgen. Wij zetten ze kort op een rij.

Vrije bewijsvoering

Vanaf 1 november 2018 zullen de huidige burgerlijke vennootschappen met rechtsvorm onderworpen 
worden aan het vrije bewijsrecht. Dit betekent dat aanvaarde facturen of de boekhouding vanaf dan als 
bewijs kunnen worden gebruikt. Ook vrije beroepers zullen vanaf dat moment facturen die ze niet aanvaar-
den kunnen protesteren. De regels gelden enkel bij geschillen tussen ondernemingen. 

Bevoegdheid ondernemingsrechtbank

De bestaande rechtbanken van koophandel zullen worden omgevormd tot ondernemingsrechtbanken. 
Vanaf 1 november 2018 zullen zij in eerste aanleg bevoegd zijn voor geschillen tussen en tegen onderne-
mingen. De huidige burgerlijke vennootschappen zullen vanaf dan eveneens onder de bevoegdheid van de 
ondernemingsrechtbank vallen. De ondernemingsrechtbank is echter niet bevoegd voor geschillen van 
natuurlijke personen-ondernemingen m.b.t. handelingen die kennelijk vreemd zijn aan de onderneming.

Insolventierecht

Burgerlijke vennootschappen zijn sinds de inwerkingtreding van de nieuwe insolventiewetgeving op 1 mei 
2018 onderworpen aan het insolventierecht. Dit betekent dat vrije beroepers sinds 1 mei 2018 de proce-
dure gerechtelijke reorganisatie kunnen aanvragen. Daarnaast kunnen ze ook in staat van faillissement 
worden verklaard.

Onverenigbaarheden

Heel wat wetten schrijven voor dat bepaalde vrije beroepen naast hun huidige functie geen andere functie 
of beroep kunnen uitoefenen. Dit wordt ook wel onverenigbaarheden genoemd. Ze zorgen ervoor dat deze 
vrije beroepers onafhankelijk kunnen zijn. Zij mogen naast hun functie dan ook geen bestuursmandaat 
uitoefenen in een handelsvennootschap. Maar blijven die onverenigbaarheden nog van toepassing met 
het nieuwe ondernemingsrecht? De Wet voorziet op dat vlak in een uitzonderingsbepaling. De bestaande 
onverenigbaarheden voor de gereglementeerde beroepen blijven dus ook binnen het nieuwe onderne-
mingsrecht gelden.


