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Geachte heer Voorzitter, 

 

 

Betreft: Ontwerpadvies “Omzetting van een vennootschap: gevolgen voor de 

jaarrekening” 

 

Op vraag van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft de Commissie 

voor boekhoudkundige aangelegenheden uw ontwerpadvies “Omzetting van een 

vennootschap: gevolgen voor de jaarrekening” nader bekeken.  

 

Hieronder vindt u de opmerkingen die het IBR onder uw aandacht wenst te brengen. 

 

Ten eerste lijkt het nuttig het toepassingsgebied van het advies duidelijk te beperken en 

te preciseren dat het geen betrekking heeft op grensoverschrijdende omzettingen. 

 

Bovendien wordt in de franse versie van het ontwerpadvies meermaals de term "forme 

juridique" gebruikt. Het WVV gebruikt nu de term "forme légale", die wij daarom 

aanbevelen te gebruiken. 

 

In randnummer 4 van het ontwerpadvies staat dat de omzetting moet worden vastgesteld 

bij authentieke akte. Er is echter een uitzondering in artikel 14:14 WVV, die ter informatie 

in een voetnoot zou moeten worden vermeld: 

 

“Art. 14:14. Wanneer de statuten van een vennootschap onder firma bepalen dat de 

vennootschap bij het overlijden van een vennoot zal voortduren met zijn 

rechtverkrijgenden of sommigen ervan, en dat zij de hoedanigheid van stille vennoot zullen 

hebben, vinden de artikelen 14:3 tot 14:12 geen toepassing op de omzetting die uit deze 

statutaire bepaling voortvloeit. 

De heer Jan VERHOEYE  
Voorzitter van de Commissie voor boekhoudkundige 
normen (CBN) 
City Atrium  
Vooruitgangstraat 50 - 8ste verdieping  
1210 BRUSSEL 
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 De omzetting wordt vastgesteld hetzij door een authentieke akte, hetzij door een 

onderhandse akte, die bij uittreksel openbaar wordt gemaakt op de wijze bepaald in de 

artikelen 2:8, § 2, en 2:14, 1°.” 

 

Met betrekking tot voorbeeld A zou het beter zijn om in de eerste zin te vermelden dat 

"het boekjaar loopt van 1 januari 20X1 tot 31 december 20X1". Hetzelfde geldt voor de 

voorbeelden B en C. Om de secties A, B en C te uniformiseren, zou het ook in voorbeeld 

B beter zijn de datum 20X1 te gebruiken in plaats van 20X2. 

 

In voorbeeld C, eerste lid, moet de laatste zin worden aangevuld met het volgende 

gedeelte: ", namelijk volgens het schema voor kapitaalvennootschappen". 

 

Ten slotte zijn de leden van de Commissie “boekhoudkundige aangelegenheden” van 

mening dat randnummer 6 anders moet worden geformuleerd. Randnummer 6 bepaalt 

dat vennootschappen niet bij wet verplicht zijn de overeenkomstige bedragen van het 

vorige boekjaar  in  de  jaarrekening  op  te  nemen. Deze bepaling is niet algemeen van 

toepassing, maar bijvoorbeeld wel op een omzetting van een vennootschap onder firma 

in een BV. 

 

*** 

 

Met bijzondere hoogachting, 

 

 

 

 

Alexis Van Bavel 

Voorzitter van de Commissie voor boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR  
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