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 Nieuwe stap in de digitalisering van het notariaat: 
je vennootschap vlot oprichten, begint op 

 StartMyBusiness 
een nieuwe tool van www.notaris.be  

  
 

Je eigen bedrijf starten: dat draait rond creativiteit, ontwikkeling en 

ondernemerschap. 

Voor een vlotte start is er nu StartMyBusiness, een nieuwe tool van 

www.notaris.be. 

 

Eenvoudig, snel en veilig je vennootschap oprichten. 

 

 
 
 
 

Wat is StartMyBusiness? 
StartMyBusiness is een tool beschikbaar op www.notaris.be waarmee elke toekomstige 

ondernemer online de eerste stap zet om zijn eigen bedrijf op te starten.  

Het is een eenvoudige, snelle en veilige manier om de noodzakelijke administratie in orde te 

brengen. En dat alles online, kwestie van onnodige verplaatsingen te vermijden. 
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Waarom StartMyBusiness? 
StartMyBusiness is ontstaan als gevolg van een dubbele vaststelling: de behoefte aan 

administratieve vereenvoudiging voor burgers en ondernemingen die geconfronteerd 

worden met procedures die uit een ander tijdperk lijken te stammen en de bekommernis om 

in te spelen op de ‘fast consuming’ gewoonten van een nieuwe generatie die opgroeit in een 

digitale wereld waar alles vlot toegankelijk is.  

Het notariaat is een pionier op het vlak van digitalisering. Er werden al een hele reeks tools 

geïmplementeerd om het dagelijks werk van de notariskantoren en hun contacten met 

overheden en administraties te vereenvoudigen.  

Met StartMyBusiness hebben burgers en ondernemingen nu ook een directe interface met hun 

notariskantoor voor het oprichten van een eigen bedrijf. Hiermee speelt het notariaat in op 

een vraag van ondernemers: vlot aan de slag kunnen gaan. 

 

Voor wie is StartMyBusiness? 

De tool is bestemd voor alle toekomstige ondernemers die gaan voor een vlotte start. Ze 

kunnen online hun gegevens ingeven en doorspelen naar hun notariskantoor, zonder al te 

veel administratieve rompslomp. Door dit efficiënt te laten verlopen, kunnen ze tijd 

vrijmaken voor de essentie van hun activiteiten: creativiteit, ontwikkeling en 

ondernemerschap. 
 
StartMyBusiness: hoe? 
Vanaf 23 oktober kunnen ondernemers naar StartMyBusiness surfen op www.notaris.be, door 

op het tabblad ‘Ondernemen’ te klikken. Zo krijgen ze toegang tot het platform waar ze 

een reeks vereiste velden invullen. Ze kunnen er ook het notariskantoor kiezen waarmee ze 

willen samenwerken. De ingevoerde gegevens worden doorgestuurd naar het kantoor, dat de 

cliënt verder zal begeleiden bij de oprichting van het bedrijf. 

 

StartMyBusiness en het notariaat 
Het notariaat zet zich permanent in om de dienstverlening aan cliënten te moderniseren. 

Sinds een kleine 20 jaar wordt er massaal geïnvesteerd in digitalisering. Zo ontwikkelde de 

beroepsvereniging Fednot een 50-tal online tools voor de 1.150 notariskantoren. Daarnaast 

was er een reeks projecten met overheden en administraties om de uitwisseling van 

informatie in het kader van dossiers te vereenvoudigen en te versnellen. Zo kunnen de 

notariskantoren extra tijd besteden aan hun kerntaak: de cliënten adviseren op 

sleutelmomenten in hun leven. StartMyBusiness is een eerste tool om burgers online toegang 

te geven tot hun dossiers.   

Mede dankzij de investeringen in nieuwe technologieën is het notariaat uitgegroeid tot 

gespecialiseerde sector die complexe dossiers kan aanpakken. Ondanks de focus op 

digitalisering, hebben de notariskantoren en Fednot honderden extra personeelsleden 

aangeworven. Meer dan 8.000 notariële medewerkers zetten zich in om burgers en 

ondernemingen te begeleiden en te adviseren bij belangrijke, vaak complexe beslissingen..         

Dit alles met de nodige aandacht voor de beveiliging en de vertrouwelijkheid van gegevens 

van hun cliënten. Bij de ontwikkeling van StartMyBusiness werd uiteraard ook rekening 

gehouden met de normen op het vlak van veiligheid en privacy.                                                   
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Adviesverlening blijft centraal staan 
Door voor louter administratieve taken nieuwe technologieën in te schakelen, kunnen de 

notarissen extra aandacht besteden aan hun echte toegevoegde waarde: professioneel en 

gepersonaliseerd advies verlenen op sleutelmomenten in het leven van hun cliënten. 

Het menselijke aspect blijft cruciaal. Door zijn kennis van de maatschappelijke en 

wetgevende context die voortdurend evolueert, door zijn ervaring en zijn competenties, 

blijft ook in de toekomst een rol voor de notaris weggelegd om de burgers en 

ondernemingen te begeleiden in onze complexe maatschappij. 
 
 

 

 
 
 

Over het notariaat in België 

Jaarlijks komen er ruim 2,5 miljoen cliënten op belangrijke momenten in hun leven over de vloer 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 1.150 kantoren telt 1.550 notarissen en 8.000 medewerkers. Samen verwerken ze ruim 900.000 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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