
 

Sinds 1 november 2018 is de nieuwe Wet ondernemingsrecht van kracht. 
Gezien het onderscheid tussen een burgerlijk- en een handelsdoel is afgeschaft, bestaat het 
statuut van handelaar vanaf die dag niet meer.  
Dit is één van de vele vernieuwingen in het nieuwe vennootschapsrecht. 
 
Wie wordt onderneming? 

 Iedereen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent  
Alle zelfstandigen, bestuurders, zaakvoerders, maar ook vrije beroepers die met een 
zekere regelmaat een beroepsactiviteit uitoefenen, zullen een onderneming zijn. 

 Een vennootschap  
Gezien er vanaf 1 november 2018 geen sprake meer is van het statuut “handelaar”, 
verdwijnt ook het onderscheid tussen handels- en burgerlijke vennootschappen.  
Enkel een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die geen winstuitkeringsoogmerk 
heeft en ook geen feitelijke winstuitkeringen doet, valt buiten deze nieuwe regeling. 

 Een rechtspersoon, VZW en stichting  
Gezien een rechtspersoon als een onderneming wordt beschouwd, betekent dit dat ook 
VZW’s en stichtingen kwalificeren als een onderneming.  Zelfs indien er geen economisch 
doel wordt nagestreefd. 
Hierbij wordt enkel een kleine uitzondering voorzien voor bepaalde publiekrechtelijke 
rechtspersonen. 

 
Welke zijn de nieuwe regels voor de nieuwe onderneming? 

 Vrij bewijs in handelsrecht zal gelden ten aanzien van de onderneming 
Bewijs kan tussen ondernemingen of tegen ondernemingen worden geleverd door alle 
middelen van het recht. Dit betekent dat zij eveneens rekening moeten houden met 
de bewijskracht van de aanvaarde factuur. De Wet ondernemingsrecht stelt duidelijk dat 
een aanvaarde factuur een bewijskrachtig document is dat tegen een onderneming kan 
gebruikt worden. 
 
Dit is de theorie, maar in de praktijk betekent dit een groot verschil. Deze wijziging is 
verregaand.  Van zodra een onderneming een factuur niet tijdig betwist heeft, geldt dit als 
een aanvaarding van de factuur en de bijhorende voorwaarden. De onderneming is bij 
gebreke aan tijdig bezwaar bijgevolg verplicht om de factuur te betalen conform de 
aanvaarde factuurvoorwaarden. 
 

 De Rechtbank van Koophandel wordt omgedoopt tot de ondernemingsrechtbank 
Ze is bevoegd voor geschillen tussen ondernemingen, maar mag ook uitspraken doen 
over discussies rond de transacties van aandelen of lidmaatschappen. Vroeger waren 
vrije beroepers, landbouwers en VZW’s aangewezen op de Rechtbank van eerste aanleg. 
Nu kunnen ook zij bij de Ondernemingsrechtbank terecht. 

 



 
 
 
 
 
Conclusie 
De Wet ondernemingsrecht wijzigt veel met betrekking tot uw onderneming. Deze wijzigingen zijn 
positief te noemen, maar kunnen wel beduidend wat gevolgen hebben voor u en uw 
onderneming. 
 
Let er daarom op dat u tijdig reageert op facturen en briefwisseling indien u de inhoud hiervan 
betwist. 
 
Indien u hierover meer informatie wenst kan u steeds contact opnemen met uw 
ondernemersbegeleider. 
 


