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D
e hervorming voert in het Belgisch recht een

nieuw ondernemingsbegrip in. Na meer dan 200 

jaar wordt de notie ‘handelaar’ afgeschaft. Het 

handelaarsbegrip stemde immers niet langer overeen

met de huidige economische realiteit en gaf in de 

praktijk aanleiding tot tal van discussies.

VAN WILLEKEURIG NAAR UNIFORM 

BEGRIP 

De handelsrechtbank berechtte tot voor kort uitsluitend

handelaars. Maar niet alle economische activiteiten 

vielen onder de noemer ‘handel’. Dat was het geval voor

economische actoren, zoals 

burgerlijke vennootschappen, 

landbouwvennootschappen 

en landbouwers, overheids-

bedrijven, beoefenaars van 

vrije beroepen, bepaalde 

vzw’s en stichtingen en 

zelfs de ziekenfondsen. 

Zo werd een mijnbouw-

bedrijf of een vastgoed-

makelaar niet als 

‘handelsonderneming’ 

beschouwd, gewoon

omdat de wet dat zo had 

beslist. Geschillen in niet-‘handelszaken’ 

werden behandeld door de rechtbank van 

eerste aanleg.

Een natuurlijke 
persoon die 
zaakvoerder of
bestuurder is van 
een rechtspersoon, 
is geen onderneming

1 Die nieuwe wet trad in werking op 1 november 2018
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Die toestand zorgde niet alleen voor een artificieel onderscheid tussen 

voor het overige gelijke ondernemingen, maar had ook  grote gevolgen 

voor de procesvoering. In zaken tegen pakweg een ingenieur (die voor

de handelsrechtbank werden beslecht) kon men alle bewijsmiddelen 

aandragen, maar in het geval van een architect (geschillen die niet voor 

de handelsrechtbank kwamen) kon enkel naar de uiterst formalistische

middelen van het Burgerlijk Wetboek worden teruggegrepen. Er bestaat 

echter geen objectieve reden om een zaak met betrekking tot twee heel 

verwante actoren door verschillende rechtbanken te laten behandelen.

DE ONDERNEMING VOLGENS DE NIEUWE WET

Vandaag vallen alle rechtspersonen – vennootschappen van alle aard, 

vzw’s, private stichtingen en ivzw’s (internationale vzw’s) – onder de 

bevoegdheid van de ondernemingsrechtbanken. Uitzondering vormen 

de publieke vennootschappen die niet actief zijn in een concurrentiële 

omgeving. Bij die laatste categorie horen de inrichtende machten van

scholen die georganiseerd zijn als vzw, maar ook liefdadigheids-vzw’s, 

vzw’s die externe sociale hulp verstrekken aan een publieke entiteit, 

verenigingen voor mindervaliden, organisaties voor de promotie van

folklore of organisaties die sportclubs beheren, parapolitieke vzw’s, 

maatschappijen van onderlinge bijstand, enz.

Ook geschillen tussen ‘natuurlijke personen die zelfstandig een

beroepsactiviteit uitoefenen’ vallen onder de bevoegdheid van de 

ondernemingsrechtbanken. Het concept ‘zelfstandige’ is tegengesteld 

aan dat van ‘werknemer’. Met het begrip ‘beroepsactiviteit’ wordt 

een dienst met winstoogmerk bedoeld die op geregelde basis wordt 

uitgeoefend. De wet zelf omschrijft het begrip niet. De invulling 

inspireert zich op de fiscale definitie.
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Het Belgische rechtssysteem is namelijk 

niet vertrouwd met de notie ‘organisatie’, 

die in principe niet bestaat omdat ze per 

definitie geen persoon is. Bovendien vallen 

niet alle organisaties onder dezelfde noemer. 

Artikel I,1,1° van het Wetboek van Economisch 

Recht bepaalt dat organisaties zonder 

rechtspersoonlijkheid en die geen ‘uitkeringen 

verrichten’ aan hun leden geen ondernemin-

gen zijn. De bewijslast ligt bij diegene die het 

tegendeel beweert. Uitkeringsoogmerk is 

trouwens niet hetzelfde als winstoogmerk. Het 

gaat erom de winst uit een activiteit of zelfs de 

activa uit te keren aan de vennoten. 

De manier waarop de vakbonden zijn georga-

niseerd, was voer voor parlementaire debatten. 

De vakbonden zijn belangrijke socio-economi-

sche entiteiten die geen rechtspersoonlijkheid 

willen aannemen. Uit de werkzaamheden in het 

parlement blijkt dat de regering de vakorgani-

saties niet onder het begrip onderneming wil 

catalogeren. De tekst van de wet indachtig is 

zo’n uitsluiting maar geldig als de rechtbank 

vaststelt dat de organisatie ook in de feiten 

geen uitkeringen verricht.

SANERING SLAPENDE OF 

CONCURRENTIEBEPERKENDE 

VENNOOTSCHAPPEN 

EN VZW’S

In 2014 dienden zo’n 140.000 onderne-

mingen geen jaarrekening in bij de 

Nationale Bank. Het gaat om inactieve of 

‘slapende’ vennootschappen die iedere 

activiteit hebben stopgezet zonder te 

zijn vereffend. Denk aan sleutel-op-de-

deur bedrijven die worden opgericht 

zonder welbepaalde sociale activiteit 

met als enige bedoeling om te worden 

doorverkocht. Of schermvennootschap-

pen die geheel of gedeeltelijk dienen

om onwettige activiteiten te verhullen 

(witwassen, financiële fraude, sociale 

fraude, handel in verdovende middelen 

of wapens). 

De nieuwe regels maken het vandaag 

eenvoudiger om vennootschappen 

die hun jaarrekening niet indienen, 

te ontbinden. Ze worden voortaan

geschrapt uit de Kruispuntbank van 

Ondernemingen.

Een activiteit die gepaard gaat met het 

gebruikelijke beheer van privé-eigendom 

valt niet onder het begrip onderneming. 

Daarbinnen kadert bijvoorbeeld de 

loutere inschrijving op, verwerving van

of aanhouden van aandelen, effecten of 

deelbewijzen door een natuurlijke persoon

in het normale beheer van zijn persoonlijk 

vermogen. Een ander voorbeeld: een

natuurlijke persoon die zaakvoerder of 

bestuurder is – al dan niet vergoed – van 

één of meerdere rechtspersonen, wordt niet 

beschouwd als onderneming en valt dus 

niet onder de bevoegdheid van de 

ondernemingsrechtbank.

WAT MET VAKBONDEN, 

ORGANISATIES ZONDER 

RECHTSPERSOONLIJKHEID?

De ondernemingsrechtbank is ook

bevoegd om recht te sprekenover geschillen 

waarbij ‘iedere andere organisatie zonder 

rechtspersoonlijkheid’ is betrokken. Die 

toevoeging, bedoeld om in principe iedere 

mogelijke activiteit te coveren die op een

gestructureerde manier wordt uitgeoefend

(in de praktijk zijn dat vooral de feitelijke 

vennootschappen), roept op een aantal 

punten kritiek op.

Vandaag vallen alle 
rechtspersonen onder de 
bevoegdheid van de 
ondernemingsrechtbanken
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