Brussel, 18 mei 2022
ONDERNEMERSBAROMETER
BIJNA 40.000 NIEUWE VENNOOTSCHAPPEN OPGERICHT
NOTARISSEN ROEPEN ONDERNEMERS OP OM HUN STATUTEN TIJDIG AAN TE PASSEN
In de periode van 1 mei 2021 tot 30 april 2022 werden er in ons land bijna 40.000 nieuwe
vennootschappen opgericht. Het gaat om een stijging met +5% in vergelijking met een jaar eerder.
Dat blijkt uit de derde Ondernemersbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). De
barometer geeft ook aan dat slechts 1 op 10 vennootschappen hun statuten hebben aangepast. De
deadline voor de verplichte aanpassing is 31 december 2023.
Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in werking. Sinds dan
gelden er nieuwe spelregels voor ondernemers en vrije beroepers die hun activiteiten via een
vennootschap uitoefenen. Het doel van de wetgever: het ondernemerschap bevorderen. Met succes zo
blijkt: in het eerste jaar (1 mei 2019 tot en met 30 april 2020) werden er 32.707 nieuwe
vennootschappen opgericht. In de periode van 1 mei 2020 en 30 april 2021 waren er, in volle
coronacrisis, zelfs 37.784 nieuwe oprichtingen. In de periode van 1 mei 2021 tot 30 april 2022 werden er
in ons land 39.737 nieuwe vennootschappen opgericht.
Meer flexibiliteit voor starters
Jan Sap, CEO van Fednot: “De nieuwe spelregels slaan aan omdat ze meer flexibiliteit bieden voor
startende ondernemers. In het jaar voor de inwerkingtreding van het WVV waren er 2.111 oprichtingen
per maand, nu zitten we aan 3.311 oprichtingen. Dat komt neer op een groei van +57%. December 2021
was de recordmaand: toen werden er 4.844 vennootschappen opgericht.”
Meer oprichtingen in Vlaanderen en Wallonië
Vlaanderen was het afgelopen jaar goed voor 25.219 opgerichte vennootschappen, een stijging met
+5,5%. In Wallonië was de stijging wat groter (+7,3%) met in het totaal 9.005 oprichtingen. In Brussel
was er een beperkte daling oprichtingen: -1,3%, goed voor 5.512 oprichtingen.
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In Vlaanderen was Antwerpen de provincie met de meeste oprichtingen (7.291). De grootste stijging van
het aantal oprichtingen viel in Vlaams-Brabant te noteren: +9,8%.

Bijna uitsluitend oprichtingen van BV’s
Zowat alle nieuwe vennootschappen die in de periode van 1 mei 2021 tot en met 30 april 2022 werden
opgericht (96,6%) waren Besloten Vennootschappen. In 2,1% van oprichtingen kozen ondernemers voor
een Naamloze Vennootschap.
Jan Sap: ”Door de nieuwe regelgeving is de BV, nog meer dan vroeger, dé standaard vennootschapsvorm
voor ondernemers. Enkel grote en beursgenoteerde bedrijven kiezen voor een Naamloze Vennootschap.”

Oprichter gemiddeld 5 jaar ouder dan vorig jaar
De oprichter van een vennootschap was in de afgelopen 12 maanden gemiddeld 45 jaar. Dat is
gemiddeld zo’n 5 jaar ouder in vergelijking met een jaar eerder. In het afgelopen jaar was zo’n 60% van
de oprichters tussen 40 en 65 jaar oud. Het aandeel oprichters jonger dan 40 jaar bedroeg 37,8%. Een
jaar eerder had deze leeftijdscategorie nog een aandeel van 58%.
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Aanpassing van statuten verloopt bijzonder traag
Uit de Ondernemersbarometer van Fednot blijkt ook dat sinds 1 mei 2019 slechts 48.536
vennootschappen hun statuten hebben aangepast. Dat betekent dat tot nu toe slechts 1 op 10
vennootschappen de verplichte aanpassing deed. Statuten aanpassen kan via de notaris die de akte
achteraf via digitale weg neerlegt via het zogenaamde eDepot.
Jan Sap: “Bedrijven hebben er nochtans alle belang bij om hun statuten aan te passen. De nieuwe
regelgeving biedt heel wat extra mogelijkheden die pas uitwerking hebben als de statuten zijn
aangepast. Zo kan de zaakvoerder van een familiebedrijf zijn opvolging beter regelen. Hij kan ook al
aandelen schenken aan zijn kinderen en tegelijkertijd de zeggenschap behouden. En besloten
vennootschappen kunnen de toetreding en de uittreding van aandeelhouders veel vlotter laten
verlopen.”
De deadline voor de verplichte aanpassing is 31 december 2023. Ondernemingen die de deadline
missen, zullen een meer omslachtige procedure moeten volgen om hun statuten alsnog aan te passen.
Snel een afspraak maken met een notariskantoor is dus aangeraden.

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 1.126 kantoren telt 1.646 notarissen en 9.794 medewerkers. Samen verwerken ze ruim 1 miljoen
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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