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Brussel, 19 november 2019 

VEEL MEER NIEUWE ONDERNEMINGEN SINDS HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT 

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) schiet zijn doel niet voorbij. Sinds 

het nieuwe vennootschapsrecht op 1 mei in werking trad, zijn er bijna een derde meer 

vennootschappen opgericht.  

Naar aanleiding van “de Week van de Ondernemer” onderzocht de Federatie van het Notariaat (Fednot) 

wat de impact is van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) dat op 1 mei 

2019 in werking trad.  

Met die hervorming wil de overheid België aantrekkelijker maken voor Belgische en buitenlandse 

ondernemingen. Sinds 1 mei zijn de regels voor vennootschappen vereenvoudigd en kunnen de 

oprichters en aandeelhouders vrijer kiezen hoe ze hun vennootschap organiseren en besturen. 

Uit de cijfers waarover Fednot beschikt, blijkt dat er de jongste zes maanden veel meer nieuwe 

ondernemingen zijn opgericht dan in de dezelfde periode vorig jaar.  

In de periode van 17 mei 2019 tot en met 16 november 2019 werden er 15.568 nieuwe 

vennootschappen opgericht. Dat is een stijging met 31,4  procent tegenover de 11.850 

vennootschappen die in dezelfde periode vorig jaar uit de startblokken schoten.  

‘Dit bewijst dat de nieuwe regels tegemoet komen aan een reële behoefte van ondernemers om de 

spelregels in hun bedrijf te kneden naar hun specifieke wensen’, zegt notaris Ingmar De Kegel, 

woordvoerder van Notaris.be. 

 

 

BV 

 

Bijna alle nieuwe ondernemingen, namelijk 14.979 (of 96,2 procent) zijn besloten vennootschappen  

(BV’s). De BV is sinds 1 mei de geprefereerde vennootschapsvorm voor kleine en middelgrote 

ondernemingen. Hoewel de oprichters van een BV voldoende middelen moeten voorzien om de eerste 

jaren financieel te overbruggen, is er bij de oprichting van een BV geen minimumkapitaal meer nodig.  

Sinds 1 mei werden er daarnaast 361 naamloze vennootschappen opgericht, goed voor 2,3 procent van 

het totale aantal nieuw opgerichte vennootschappen.  
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Het aantal nieuw opgerichte NV’s slonk wel tegenover vorig jaar. 

Op zich is dat niet onrustwekkend. De NV is sinds 1 mei vooral bedoeld voor grote of beursgenoteerde 

ondernemingen.  

In tegenstelling tot de BV, vergt de oprichting van een NV nog altijd een minimumkapitaal. De oprichters 

van een NV moeten daarvoor minstens 61.500 euro voorzien.   

Van de 15.568 nieuw opgerichte vennootschappen en verenigingen zijn er slechts 1,5 procent die kozen 

voor een andere vennootschapsvorm zoals een coöperatieve vennootschap of een maatschap. 

 

 

 

eStox 

 

Ook de Belgische notarissen en de accountants droegen hun steentje bij om het de ondernemers 

makkelijker te maken. Zij lanceerden in mei het elektronische effectenregister, eStox.    

Oprichters en bestuurders van een onderneming kunnen alle data over de aandeelhouders en andere 

effectenhouders door een notaris of een accountant laten registreren in dat elektronisch register. Dat 

biedt diverse voordelen. Met eStox wordt het bijvoorbeeld veel eenvoudiger om de aandeelhouders 

bijeen te roepen voor een algemene vergadering.   

Dankzij een link tussen eStox en het UBO-register, is het voor de bestuurders van vennootschappen ook 

eenvoudig om aan de FOD Financiën mee te delen wie de uiteindelijke begunstigden van hun 

onderneming zijn, een verplichting waaraan zij voor het einde van dit jaar moeten voldoen.  

Elke ondernemer kan op elk ogenblik aan een accountant of aan een notaris vragen om het elektronisch 

register aan te maken. Eind oktober hadden al 4.304 vennootschappen van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt. 
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De vennootschappen zijn tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2024 verplicht om hun statuten aan te 

passen om die in overeenstemming te brengen met het WVV. De notarissen verzekeren dat de 

aanpassing conform de nieuwe regels gebeurt. 

 

Over het notariaat in België:  

Jaarlijks kloppen 2,5 miljoen burgers op belangrijke momenten in hun leven aan bij de notariskantoren. Ze krijgen 

er onafhankelijk advies op maat om in alle vertrouwen te gaan samenleven, een woning te kopen, een eigen zaak 

te starten of een erfenis voor te bereiden. Meer info zoals FAQ’s, rekenmodules en video’s over de 

sleutelmomenten in uw leven vindt u op www.notaris.be. 

Over Fednot:  

Het netwerk van 1.150 kantoren telt 1.550 notarissen en 8.000 medewerkers. Samen verwerken ze ruim 900.000 

akten per jaar. Fednot ondersteunt de kantoren met juridisch advies, management, ICT-oplossingen, vorming en 

informatie voor het grote publiek.  

www.fednot.be.  
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