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ADVIES1  2021/15 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 

Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   CL/jv      05.11.2021 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Wijziging van rechtsvorm van een vennootschap in vereffening – 

Vervanging van advies 2011/03 
 
 
1. Context 
 
De vraag rijst of een vennootschap in vereffening haar rechtsvorm kan wijzigen.  
 
 
2. Principe 
 
Op voorstel van de Juridische Commissie is de Raad van het Instituut van oordeel 
dat de artikelen 2:83 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen geen wettelijk verbod inhouden voor vennootschappen in 
vereffening die van rechtsvorm wensen te veranderen.  
 
Een probleem zou niettemin kunnen opduiken wanneer de betrokken 
vennootschap een coöperatieve vennootschap is die minder dan drie 
aandeelhouders telt. Artikel 6:126 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen bepaalt dat elke belanghebbende haar ontbinding voor de 
ondernemingsrechtbank kan vorderen, hoewel de rechtbank een termijn kan 
toestaan om de toestand te regulariseren (om een andere rechtsvorm aan te 
nemen of om het aantal aandeelhouders opnieuw op drie te brengen). 
 
 

 
1 Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 
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3. Besluit 
 
De Raad van het Instituut is op voorstel van de Juridische Commissie van oordeel 
dat het principe van wilsautonomie primeert en de omzetting van rechtsvorm van 
een vennootschap in vereffening is toegelaten. 
 

* * * 
 

Het huidig advies schrapt en vervangt advies 2011/03, Wijziging van rechtsvorm 
van een vennootschap in vereffening. 
 
Voormeld (opgeheven) advies blijft raadpleegbaar op de website van het Instituut 
onder het tabblad Regelgeving en publicaties > Rechtsleer > Archieven. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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