Wie wordt beschouwd als een “onderneming”?
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De wetgever heeft het ondernemingsrecht hervormd. In dat kader werden verschillende
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek, het
Wetboek van vennootschappen 1 en het Wetboek van economisch recht (WER) aangepast door
de wet van 15 april 2018, waaronder de definitie van het woord “onderneming”. Die wet is
opgenomen in boek I van het Wetboek van economisch recht en trad op 1 november 2018 in
werking.
In deze communicatie willen we in de eerste plaats:
1. de aandacht vestigen op de wijzigingen die zijn aangebracht aan de definitie van
“onderneming”;
2. met de precisering dat wat het Wetboek van economisch recht betreft, deze nieuwe definitie
enkel van toepassing is op boek XX en meer in het bijzonder op artikel I.22, 7/1°.
Deze nieuwe definitie van “onderneming” zoals opgenomen in boek I van het WER luidt:
[onderneming: elk van volgende organisaties:
(a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
(b) iedere rechtspersoon;
(c) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.
Niettegenstaande het voorgaande zijn geen ondernemingen, behoudens voor zover anders bepaald in
de hierna volgende boeken of andere wettelijke bepalingen die in dergelijke toepassing voorzien:
(a) iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk heeft en die ook in feite
geen uitkeringen verricht aan haar leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het
beleid van de organisatie;
(b) iedere publiekrechtelijke rechtspersoon die geen goederen of diensten aanbiedt op een markt;
(c) de Federale Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de hulpverleningszones, de
prezones, de Brusselse Agglomeratie, de gemeenten, de meergemeentezones, de binnengemeentelijke
territoriale organen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;]
Voor alle andere boeken van het WER was deze definitie te algemeen en de wetgever gaf er de
voorkeur aan om per boek van het WER specifieke definities te geven, afhankelijk van de
uitgeoefende activiteit 2. Die definities zijn grotendeels gebaseerd op de oude definitie uit 2013
van een onderneming:
“iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel
nastreeft, alsook zijn verenigingen.”
Ze omvat dus zowel verenigingen, vrije en liberale beroepen als activiteiten die in het kader van
de collaboratieve economie worden uitgeoefend vanaf het moment dat deze activiteiten zich
vertalen in een inkomen en dus in een beroepsactiviteit.
Deze formulering impliceert dat sinds de inwerkingtreding van voornoemde wet de volgende vier
categorieën ondernemingen zijn:
1. Elke natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, als hoofdberoep of als
bijberoep.
a) Bijvoorbeeld een natuurlijke persoonlijk die als handelaar, ambachtsman, beoefenaar van
een vrij of intellectueel beroep (zoals een arts, advocaat, architect) of een bestuurder van
een vennootschap werkt.
b) Belangrijk hierbij is dat activiteiten in het kader van de deeleconomie ook onder het begrip
“onderneming” vallen indien er een inkomen en als dusdanig een beroepsactiviteit uit
voortvloeit.
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Inmiddels is dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geworden.

Er zijn dus specifieke definities voor boek III, hoofdstuk 1 (art.I.5), boek IV (art. I.6, 17°), boek V (art. I.8, 37°),
boek VI (art. I.5), boek XV (art. I.20, 7°), boek XVI (art.I.19, 6°), boek XVII (art. I.21, 8°).
2

4

Er mag echter niet worden geconcludeerd dat elke activiteit die door een natuurlijke persoon
wordt uitgeoefend, onder het begrip “onderneming” valt: bijvoorbeeld het feit dat een
natuurlijke persoon inschrijft op aandelen of effecten in een vennootschap met
rechtspersoonlijkheid, of deze verwerft of bezit, wordt verondersteld deel uit te maken van
het normale beheer van zijn persoonlijk vermogen.
2. Elke rechtspersoon, met uitzondering van de publiekrechtelijke rechtspersonen die geen
goederen of diensten op de markt aanbieden.
3. Privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals verenigingen (vzw’s en ivzw’s) en stichtingen, zelfs als
ze geen economisch doel of economische activiteit nastreven.
4. Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die ten minste tot doel hebben een direct of
indirect vermogensvoordeel aan hun leden uit te keren of te verstrekken, alsook verenigingen
zonder rechtspersoonlijkheid die een dergelijk voordeel uitkeren of verstrekken aan personen
die een beslissende invloed hebben op het beleid van de organisatie.
Bovendien vermeldt artikel III.16 WER alle “geregistreerde entiteiten” die zich moeten inschrijven
in de KBO. Let erop dat na de wetswijziging vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zich
voortaan ook moeten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en dat de in de
KBO op te nemen gegevens zijn uitgebreid. Meer informatie vindt u op de webpagina van de KBO
op de website van de FOD Economie.

