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Ik heb een stille
(handels)vennootschap.
Mijn vennootschapsvorm valt weg, wat nu?

In deze fiche:
✔✔Wat nu?
✔✔Vorm je vennootschap om naar
een maatschap door wijziging
van de statuten
✔✔Betekent dit dat er mijn
vennootschap geen stille vennoot
meer kan hebben
✔✔Wat indien ik geen statuten heb?
✔✔Moet de wijziging (omvorming) via
de notaris plaatsvinden?

Inleiding
Om het vennootschapsrecht eenvoudiger, flexibeler en moderner te
maken, werd het aantal vennootschapsvormen sterk gereduceerd.
Er werd immers een wildgroei aan vennootschapsvormen vastgesteld.
Wie een vennootschap wou oprichten, had tot voor kort de keuze
uit maar liefst een 16-tal vennootschapsvormen. Elk met hun eigen
specifieke regels. Ingewikkeld en dus teveel van het goede.
De stille vennootschap (vroeger stille handelsvennootschap
genoemd), is één van de vennootschapsvormen die wordt afgeschaft.

✔✔Wanneer moet ik
in actie schieten?
✔✔Is deze verandering betalend?
✔✔Ik heb mijn stille vennootschap
naar een maatschap omgevormd,
hoe komt de buitenwereld dit nu te
weten?
✔✔Wat als je na 1 januari 2024 niets
hebt ondernomen?
✔✔Vergeet je inschrijving in de KBO niet

Wat nu?
Heb je een stille vennootschap? Lees hierna verder welke stappen je
moet ondernemen, wanneer je in actie moet schieten, enz.

Vorm je vennootschap om naar een
maatschap door wijziging van de statuten
Voorheen had je de keuze uit drie vennootschapsvormen zonder
rechtspersoonlijkheid. De maatschap, de tijdelijke vennootschap en
de stille vennootschap. Daarvan blijft er slechts één bestaan, zijnde
de maatschap.
Aangezien er slechts één overblijft, is de meest logische keuze om je
vennootschap om te vormen tot een maatschap. Hiervoor is enkel
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een aanpassing van de naam nodig, wat via een
statutenwijziging dient te gebeuren.

Wanneer moet ik
in actie schieten?

Wil je je vennootschap omvormen naar een andere
vennootschapsvorm dan de maatschap (een
vof of bv bijvoorbeeld)? Dit kan, maar dan zul je
je stille vennootschap eerst moeten stopzetten
(ontbinden en vereffenen), waarna je een nieuwe
vennootschap naar keuze zult kunnen oprichten.

Vanaf 1 januari 2020 heb je vier jaar de tijd
om je vennootschap om te vormen in andere
vennootschapsvorm. Hou er rekening mee dat dit
in de meeste gevallen wel wat tijd in beslag neemt.
Wacht dus niet tot 31 december 2023 om in actie
te schieten.

Betekent dit dat er mijn
vennootschap geen stille
vennoot meer kan hebben

LET OP Zodra je vanaf 1 januari 2020 één artikel
uit de huidige statuten van je stille vennootschap
wenst te wijzigen, ben je verplicht om meteen je
vennootschap om te vormen en je statuten hieraan
aan te passen.

Neen, ook een maatschap kan uit beherende en
stille vennoten bestaan.

Wat indien ik
geen statuten heb?
Het kan best zijn dat je geen schriftelijke statuten
hebt. Een stille vennootschap kan immers worden
opgericht zonder geschrift. Is dit het geval? Dan
hoef je niets te wijzigen, er zijn immers geen
statuten die moeten worden gewijzigd. Let er in
dat geval wel op dat je vanaf 1 januari 2020 in je
communicatie vermeldt dat je vennootschap een
maatschap is.

Voorbeeld: Je wenst op 12 april 2020 het
voorwerp van je stille vennootschap uit te
breiden met nieuwe activiteiten. Aangezien
die voorwerpsuitbreiding een statutenwijziging
impliceert, moet je onmiddellijk overgaan tot
omvorming in een andere vennootschap, zelfs al
heeft je stille vennootschap daar strikt gezien nog
meer dan drie jaar de tijd voor.
LET OP Vind je de nieuwe regels van een bepaalde
vennootschapsvorm aantrekkelijker en wil je vóór
1 januari 2020 reeds je vennootschap omvormen,
dan kan dat al vrijwillig vanaf 1 mei 2019.

Is deze verandering betalend?
Moet de wijziging (omvorming)
via de notaris plaatsvinden?

Ja. Je zult onder meer de kosten moeten betalen
van de partij waarop je beroep doet om je te
laten begeleiden.

Neen, de omvorming van je stille vennootschap
naar een maatschap moet niet verplicht via
de notaris.
Uiteraard kan een notaris, of een gespecialiseerd
advocaat of accountant je hierbij helpen.
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Ik heb mijn stille vennootschap
naar een maatschap
omgevormd, hoe komt de
buitenwereld dit nu te weten?
Anders dan het geval is bij andere vennootschaps
vormen, moet deze omvorming niet worden
gepubliceerd in de online databank van het
Belgisch Staatsblad.
Je doet er uiteraard niet slecht aan om belangrijke
leveranciers, klanten of partners op de hoogte
te brengen van de omvorming van een stille
vennootschap naar maatschap.

Vergeet je inschrijving
in de KBO niet
Louter volledigheidshalve geven wij je nog mee dat
een andere recente wetswijziging maatschappen
(en stille vennootschappen, maar deze moeten
zoals hierboven gezegd worden omgevormd)
verplicht om zich via een ondernemingsloket in te
schrijven in de kruispuntbank voor ondernemingen.
Liantis ondernemingsloket kan het nodige doen
om je (omgevormde) maatschap in te schrijven. Je
kunt hiervoor hiervoor contact opnemen met een
medewerker (per telefoon of per e-mail) in één van
de dichtstbijzijnde kantoren.

Wat als je na 1 januari 2024
niets hebt ondernomen?
Heb je na 1 januari 2024 je statuten nog steeds niet
aangepast, dan zal je vennootschap automatisch
beschouwd worden als een maatschap.
Dit neemt uiteraard niet weg dat je nog steeds je
statuten moet aanpassen. In je statuten staat immers
nog steeds dat de samenwerking waar je deel van
uitmaakt, een stille (handels)vennootschap vormt.
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