
U hebt een maatschap opgericht (voorheen burgerlijke 
maatschap genoemd) met uw kinderen of dierbaren. 
De maatschap is een instrument voor successieplanning 
waarmee u uw vermogen, bijvoorbeeld een effecten- 
portefeuille, kunt doorgeven maar tegelijk de controle en 
inkomsten kunt bewaren. Dit alles wordt toegelicht in de 
brochure ‘De maatschap en de planning van uw successie’.

Hieronder wordt dieper ingegaan op de fiscale en 
administratieve regels waaraan uw maatschap 
onderworpen is.

Vastleggen van de regels in de statuten
De maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijk- 
heid waarin meerdere personen een vermogen inbrengen om 
een gemeenschappelijk doel te bereiken: het behouden en doen 
renderen van dat vermogen.

De regels over de werking van de maatschap worden 
vastgelegd in de statuten. Daarin worden onder meer 
het beheer, de bevoegdheden van de zaakvoerder, de 
oprichtingsduur, de werking van de jaarlijkse algemene 
vergadering … toegelicht.

De statuten bepalen dus de spelregels van de maatschap, van 
de manier waarop vergaderingen bijeengeroepen worden tot 
de wijze waarop over besluiten gestemd wordt. 

Voordat u de algemene vergadering houdt, leest u best nog 
eens de statuten na om na te gaan of u alle contractuele 
verplichtingen nakomt.

Belangrijkste administratieve verplichtingen

1. Bijhouden van een matenregister
Bij de oprichting van de maatschap wordt een maten- 
register aangelegd waarin bepaald wordt welke deelbewijzen 
elke maat bezit. Dat matenregister wordt bewaard op de 

maatschappelijke zetel. Het moet onder meer bijgewerkt 
worden wanneer deelbewijzen geschonken worden met 
behoud van vruchtgebruik, bij een nieuwe inbreng of bij 
overlijden van een maat.

2. De algemene vergadering
Elk jaar moet er een algemene vergadering gehouden worden 
met de maten, waartoe op de gepaste manier opgeroepen 
wordt. Op de algemene vergadering wordt onder meer het 
door de maatschap gevoerde beleid en de beleggingspolitiek 
van de effectenportefeuille besproken.

Wat is de bedoeling van een algemene vergadering? 
De algemene vergadering waakt over de gemeenschap-
pelijke doelstelling van alle maten. Zij moeten immers 
kennis kunnen nemen van het beheer door de zaakvoerder, 
hem ondervragen over dat beheer en hem ten slotte ook 
kwijting verlenen. Indien er verschillende jaren geen 
algemene vergadering gehouden wordt, terwijl dat nochtans 
contractueel voorzien is, kan het bestaan van de maatschap in 
twijfel getrokken worden.

Wat zijn de belangrijkste punten waarover men moet
beslissen?
Kennisname van het beheer en de resultaten van het
boekjaar
De zaakvoerder moet de andere maten uitleg geven over hoe 
hij het vermogen beheert en hun het rekeningoverzicht van 
de maatschap bezorgen, ongeacht of dat bij één of meerdere 
banken aangehouden wordt.

Bestemming van de winst
Afhankelijk van de statuten en de beslissingen van de maten 
kan het resultaat van de maatschap uitgekeerd, opgenomen in 
de reserves of gereserveerd worden.

De maatschap  
in de praktijk
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Als er beslist wordt om de winst uit te keren, moet dat bedrag 
effectief gestort worden op de rekening van de begunstigde. 
Ouders, die bijvoorbeeld het vruchtgebruik op hun deelbe-
wijzen hebben voorbehouden, zullen op die manier 
blijven genieten van de inkomsten op het vermogen dat ze 
weggeschonken hebben.

Als de winst niet uitgekeerd wordt, doet die winst van het 
boekjaar het kapitaal van de maatschap groeien, en op die 
manier dus ook de waarde van de deelbewijzen.

Kwijting verlenen aan de zaakvoerder voor de tijdens
het boekjaar gestelde daden
Ook dit punt is belangrijk omdat de zaakvoerder over het 
algemeen alle beheersbevoegdheden bezit en alle beheerdaden 
kan stellen, voor zover die stroken met het doel en de belangen 
van de maatschap.

Door kwijting te verlenen bevestigen de maten dat de 
zaakvoerder, rekening houdend met de meegedeelde 
informatie, de maatschap goed bestuurd heeft.

Over welke andere punten kan er beslist worden?
Uitkering van kapitaal uit de maatschap
Het kan gebeuren dat een maat kapitaal opvraagt volgens 
de voorwaarden in de statuten. Alvorens over te gaan tot de 
uitkering moet de beslissing tijdens de (bijzondere) algemene 
vergadering goedgekeurd worden door de maten en in het 
bijzonder door de zaakvoerders.

Bijkomende inbreng door een maat
Bij de oprichting van de maatschap hebben de oprichters 
doorgaans een deel van hun roerend vermogen ingebracht.
Enkele jaren later kunnen de oprichtende ouders of een andere 
maat een nieuwe inbreng doen. In dat geval moet de inbreng 
niet alleen goedgekeurd worden op de (bijzondere) algemene 
vergadering, maar moet dat tevens genoteerd worden in het 
matenregister.

Wijziging van de zaakvoerder (overlijden-
onbekwaamheid)
Doorgaans wordt in de statuten een opvolger van de 
zaakvoerder aangeduid voor het geval hij komt te overlijden 
of handelingsonbekwaam wordt. Ook in dat geval moet 
die wijziging formeel bekrachtigd worden op de volgende 
algemene vergadering.



3. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
Omdat de maatschap als een onderneming beschouwd 
wordt, moet ze bij de oprichting ingeschreven worden in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen. 

U kunt de maatschap registeren in de KBO via een onderne-
mingsloket. De lijst met ondernemingsloketten vindt u op de 
website van de FOD Economie.

Bij de inschrijving ontvangt de maatschap een ondernemings-
nummer dat op alle documenten van de maatschap vermeld 
moet worden.

Bij de inschrijving moet u gegevens verstrekken, onder meer 
de benaming van de maatschap, de rechtsvorm, de oprich-
tingsdatum en de identiteit van de oprichters. Noch de statuten, 
noch het maatschappelijk kapitaal moeten meegedeeld worden 
aan de KBO.

Het KBO-register is publiek toegankelijk waardoor uw privacy 
niet gewaarborgd is indien uw familienaam in de naam van de 
maatschap voorkomt.
 
U kunt daarom overwegen om de naam van de maatschap te 
wijzigen in een discretere naam.

4. Inschrijving in het UBO-register (Ultimate Beneficial 
Owners)
In het kader van de wetgeving inzake de strijd tegen het 
witwassen van geld moet elke vennootschap, met inbegrip 
van de maatschap, de naam van de uiteindelijke begunstigden 
registreren in het UBO-register. 

Onder uiteindelijke begunstigde wordt verstaan:
1. Elke natuurlijke persoon met:

• meer dan 25% van de stemrechten;
• of meer dan 25% van de aandelen;
• of meer dan 25% van het kapitaal van de maatschap;

2. En elke natuurlijke persoon die zeggenschap uitoefent over 
de maatschap via andere middelen.

In de praktijk moeten voor elke begunstigde onder meer de 
volgende gegevens geregistreerd worden:

• naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit(en);
• land van verblijf en volledig adres;
• datum waarop hij of zij uiteindelijke begunstigde 

geworden is;
• rijksregisternummer;
• percentage van de stemrechten, deelbewijzen of kapitaal.

Noch de statuten, noch het maatschappelijk kapitaal moeten 
meegedeeld worden aan het UBO-register.

Het UBO-register is toegankelijk voor bevoegde autoriteiten. 
Ook kan om het even wie een verzoek indienen om het 
UBO-register te raadplegen, mits hij of zij zijn identiteits-
gegevens verstrekt, de administratiekosten betaalt en het 
ondernemingsnummer van de KBO opgeeft van de maatschap 
die hij of zij wenst op te zoeken.

De gegevens van de uiteindelijke begunstigden moeten elk 
jaar opnieuw bevestigd worden in het UBO-register door de 
zaakvoerder van de maatschap.
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5. Boekhouding
Als onderneming is de maatschap tevens onderworpen aan de 
boekhoudwetgeving. In zo goed als alle gevallen gaat het hierbij 
om een vereenvoudigde boekhouding. 

De zaakvoerder moet drie boeken bijhouden: een financieel 
dagboek, een aankoopdagboek en een verkoopdagboek.

Eventueel kan het beheerverslag van de beleggingsportefeuille 
van de maatschap volstaan als boekhouding.

Overgangsmaatregelen voor 
maatschappen opgericht vóór 1/11/2018
De administratieve formaliteiten moeten uiterlijk 
tegen volgende data vervuld zijn:
• UBO-registratie: uiterlijk op 31 maart 2019.
• Inschrijving in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen: uiterlijk op 30 april 2019.
• Voeren van een boekhouding: voor het eerst voor 

het boekjaar dat start vanaf 30 april 2019 (dit 
stemt meestal overeen met boekjaar 2020).

Besluit
Via een maatschap kunt u de controle over en het beheer van 
het ingebrachte vermogen weliswaar behouden, maar moeten 
er niettemin ook een aantal administratieve en boekhoud-
kundige verplichtingen nagekomen worden.

Door die verplichtingen en de statuten van de maatschap na 
te leven, vermijdt u administratieve boetes of discussies met 
de fiscus, die uw maatschap anders wel eens als een schijnven-
nootschap kan beschouwen.

Dit dossier werd samengesteld door: Pieter Haine, Astrid Dutré, Sandrine Geirnaert, Sophie Slits (Estate Planning).

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins de bank. Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een 
juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning.

Gezien de complexiteit van bepaalde operaties en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan om bijkomend uw notaris 
of persoonlijk adviseur te raadplegen. De huidige brochure is gebaseerd op de geldende wetgeving op 1 januari 2019.


