
ACCOUNTING BV
ITAA-nr.: 50 059 676

Lange Gasthuisstraat 16-18/1.01
2OOO ANTWERPEN

L. CEULEMANS
Certified Tax Accountant ITAA

ITAA-nr.: l0 180 350

Onze ref. : LCISVH/36561 Antwerpen, L3 november 2O2L

IBR

tech@ibr-ire.be

Ooeni ngsuren 09:00u - 12:00u
14:00u - 16:00u
Vrijdagmiddag en woensdag enkel na afspraak

Geachte dames, heren

Betreft: Opmerkingen op ontwerpnorm omzettinq

Gelieve hierbij onze opmerkingen op de ontwerpnorm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij
de omzetting van een entiteit te willen vinden.

Gevolg gevend aan uw verzoek bevestigen wij u uitdrukkelijk dat zowel onze reactie als onze naam na

afloop van de openbare raadplegingsperiode op uw website mag worden gepubliceerd.

Opmerkingen:

1. Paragraaf L: Toepassingsgebied: "Onderhavige norm is van toepossing op de opdrocht die door de
commissoris, of zo er geen is, door de beroepsbeoefenoar... " )" Onderhovige norm is van
toepossing op de opdrocht die door de beroepsbeoefenoor..."

o Aanpassing aan de definitie: vermits u ín de definitie definieerde: (vii)
"beroepsbeoefenaar": deze term betreft de commissaris, of als er geen commissaris is,

een door het bestuursorgaan, in voorkomend geval door de algemene vergadering (VOF

en CommV), aangewezen bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant

2. Deze opmerking geldt tevens voor:
a. Aanhef (4)

b. A4

o Aanpassing aan de definitie: vermits u in de definitie definieerde: (vii)
"beroepsbeoefenaar": deze term betreft de commissaris, of als er geen commissaris is,

een door het bestuursorgaan, in voorkomend geval door de algemene vergadering (VOF

en CommV), aangewezen bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant

Paragraaf L: Toepassingsgebied: "... in de artikelen 14:4 (vennootschoppen), 74:21
(grensoverschrijdende omzetting (emigratie) von een vennootschap), 14:32 (vennootschop in
(I)VZW), 14:38 (omzetting von een VZW in een erkende CVSO of CV erkend ols SO)en 74:47
(omzetting tussen vormen van verenigingen), 74:57 (grensoverschrijdende omzetting (emigratie)
vqn een (l)VZW), 14:67 (stichtingen), 74:74 (grensoverschrijdende omzetting (emigratie) van een

stichting)" ) "... in de ortikelen 74:4 (vennootschappen),74:27,lid 2 (grensoverschrijdende

omzetting (emigrotie)von een vennootschap), 74:32, lid2, 3" (vennootschop in (l)VZW), 74:38,
lid 2, 3" (omzetting von een VZW in een erkende CVSO of CV erkend als SO) en 74:47, lid 2, 3"
(omzetting tussen vormen von verenigingen), 74:57, lid 2 (grensoverschrijdende omzetting
(emigratie)von een (l)VZW), 74:67, lid 2, 3" (stichtingen), en 74:74, lid 2 (grensoverschrijdende

(emigratie) vdn een stichting)"
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. toevoeging van de leden van de betreffende artikels

4. Paragraaf A2: ...kunnendezegebeureninincombinatiemetandereverrichtingenà...kunnen
deze gebeuren in combinatie met andere verrichtingen

r schrijffout

5. Toepassingsgebied A3: "- een stdot von activo en possivo door het bestuursorgaon von de

rechtspersoon (ort. 74:3 , L4:21; 14:32, 2"; 14:38, 2"; 74:47, 2"; 1-4:57; 14:67, 51, 2" en 1-4:74

WVV)" > "- een stoot von octiva en possivo door het bestuursorgoon von de rechtspersoon (art.

14:3,14:27,lid 7; 74:30; 74:32,lid 2,2";74:38,lid 2,2"; 14:47,lid 2,2";74:57,lid 7; 74:66;74:67,

52, 2"; 74:74, lid 7 en 14:8j WW)"
. verwijzing naar verkeerde artikels!
o verwijzing naar foutief $

o 3 artikelnummers vergeten
. toevoeging van de leden van de betreffende artikels

6. Toepassingsgebied A3: "- een bijzonder verslog door het bestuursorgoon ven de rechtspersoon
(art. 14:5; 74:27; 74:32; 14:38; 74:47; 74:57; 14:67 en 74:73 WW); ) "- een bijzonder verslog
door het bestuursorgoon van de rechtspersoon (ort. 74:5; 74:20; 74:32,lid 7; 74:38, lid 7; 74:47,
lid 7;74:56;14:67,9 2,7" en 74:73 WW);

o zelfs verwijzing naar verkeerde artikelsl
. toevoeging van de leden van de betreffende artikels

7. Toepassingsgebied A3: "- een beoordelingsverslag door de beroepsbeoefenaar (ort. 14:4; 14:21;
74:32; 74:38; 74:47; 14:57; 74:67, 52, 7" en 74:74 WW)" t '- een beoordelingsverslog door de

beroepsbeoefenoor (ort. 74:4; 74:21, lid 2; 74:32,lid 2, 3"; 74:38, lid 2,3"; 74:47, lid 2, 3"; 74:57,
lid 2; 74:67,92, 3" en 74:74, lid 2 WW)"

. toevoeging van de leden van de betreffende artikels

. wanneer er dan uiteindelijk naar een lid van een artikel verwezen wordt is de verwijzing
foutief ll

8. Toepassingsgebied A3: "Wonneer de door het WW vereiste verslagen ontbreken, is het besluit van
de algemene vergodering of von het bestuursorgoon ingeval von een stichting, nietig." )
Wanneer de door het WW vereiste verslagen ontbreken, is het besluit von de olgemene
vergadering of ingevol von een stichting von het bestuursorgaan, nietig.

. Betere formulering vermits in dit geval het besluit van het bestuursorgaan enkel slaat op
een stichting

9. Definitie (lX): "lBA" ) ITAA

o IBA is een niet bestaand lnstituut

10. Definitie Xlll: gezamelijk à gezamenlijk

o schrijffout

11. Definitie (XVll): "... en het lnstituut von de Accountants en de Belostingconsulenten" ) "... en het
voormalig lnstituut van de Accountonts en de Belastingconsulenten"

o het IAB is gefusioneerd en bestaat niet meer

Doelstelling: bijte voegen onder nieuwe (c) en oude (c)wordt dan (d): "om ingevolvqn een

kapitaolvennootschap te beoordelen of het nettoactief niet kleiner is dan het kopitaal"

o Toevoeging van een doelstelling en aanpassing van de nummering
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L3. Paragraaf A6:"... Deze Algemene controlenorm werd sindsdien aangevuld ... en de artikelen 55 tot
60 met betrekking tot de kwaliteitscontrole" . ) '." ... Deze Algemene controlenorm werd sindsdien
oangevuld ... en de artikelen 55 tot 60 met betrekking tot de kwaliteitstoetsing"

o Het IAB heeft gekozen voor de term "kwaliteitstoetsing" en niet "kwaliteitscontrole"

L4. Paragraaf 12: "Alvorens deze opdracht te oanvaorden ,.., zich ervan te vergewissen of deze entiteit
voldoon heeft aon de wettelijke verplichting om een commissaris oon te stellen krochtens de

ortikelen 1:24,9 L en 3:72,3:47,5 6,3:57,5 6 of 3:72,2" in fine WVV." ) "Alvorens deze opdrocht
te aanvaqrden ..., zich ervon te vergewissen of deze entiteit voldaan heeft oan de wettelijke
verplichting om een commissaris aon te stellen krochtens de ortikelen L:24, I 1#, 3:47, $ 6,

3:57,6 6 of 3:72,2" in fine WW."

o Schrapping van een artikel, dat daarna, samen met andere artikels, juister aangehaald
wordt

L5. Paragraaf A8 in fine'. " ln gevol von niet-naleving kan worden verwezen noor de mogelijke juridische
gevolgen in hoofde von de beroepsbeoefenoar." Het is beter te stellen dat de beroepsbeoefenaar
zijn opdracht moet teruggeven, het beheersorgaan op de hoogte dient te brengen van de

miskenning van de verplichting, dit verslag niet mag opstellen en dat een commissaris in de

identiteit dient aangesteld te worden.

r sPecifieker

16. Paragraaf L6: toevoegen: lngeval het een kapitaalvennootschap betreft dient de
beroepsbeoefenaar ook na te gaan of het nettoactief niet kleiner is dan het kapitaal.

o Vereiste voor een kapitaalvennootschap

t7 . Paragraaf 18, 1't" gedachtestreepje: "- ISRE 2470, indien de opdracht wordt uitgevoerd door de

commissaris (zie por. 77 van deze norm) behoudens in het geval hij de betrokken staat reeds
gecontroleerd heeft in het kader van zijn mandaot als commissoris overeenkomstig de ISA's"; beter
): "- ISRE 2470, indien de opdracht wordt uitgevoerd door de commissoris (zie par. 71von deze

norm) behoudens in het gevol hij de betrokken stoat overeenkomstig de ISA's reeds gecontroleerd
heeft in het koder von zijn mondoot ols commissoris"

. Betere formulering

L8. Paragraaf A13: toevoegen in fine: "... verontwoordelijkheden vdn enerzijds het bestuursorgoon en

anderzijds de beroepsbeoefenaar. De beroepsbeoefenaar dient no te goon of de opdrachtbrief
ondertekend werd door een geldig oangestelde bestuurder of ingevol von een vennootschap onder

firmo en een commonditaire vennootschap door de algemene vergodering.(ort. 74:4 WW)"

o De beroepsbeoefenaar dient na te gaan of hij geldig werd aangesteld

L9. Paragraaf 2t,7'. de ontwerpakte ) de ontwerpakte van de omzetting en van de nieuwe statuten;

o Het zijn de twee aktes die in zijn dossier moeten steken

o Gevolgd door een ";"

20. Paragraaf 21: toevoegen:
9. de opdrachtbrief
10. de laatste jaarrekening opgesteld voor datum staat activa en passiva

tL. het verificatieprogramma zelf
12. bewijskrachtig materiaal betreffende de activa en passivaposten van de staat van activa en

passiva

a bijkomende stukken die ook minstens in zijn documentatie dienen te steken
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2L. Paragraaf A16, laatste lid: "Voor de grensoverschriidende omzetting geldt "' dot de stoot von

activo en passiva niet meer dan vier moanden (art. 14:21, L4:57 en 14:74 WVV) voor de olgemene

vergadering...." >
passivo niet meer dan vier moqnden (ort. 74:27, lid 7, 14:57, tid 7 en 74:74, lid 7 ww) voor de

olge me ne ve rg ode ri n 9 ...."

o Juiste aanhaling wetsartikels

22. Paragraaf A1-8: toevoegen: "Als de beroepsbeoefenaor in de loop von zijn werkzaamheden

gebeurtenissen vaststelt no ofstuiting van de stdat von activa en passiva die een betekenisvol

effect kunnen hebben op de voorstelling von de stoat von qctivo en possivo of op het bedrog van

hetnettoqctief,donmoethiidotvermeldeninziinverslog"

o het zijn ook de gebeurtenissen die plaats gegrepen hebben na opstelling datum staat van

activa en voor de datum van zijn verslag die dienen opgenomen te worden' Die kunnen

onmogelijk in de staat van activa en passiva opgenomen wordenl

23. Paragraaf A20: " De zinsnede "de stoot bestuit met het verschil" (ortikel 74:3, tweede lid' in fine

ww) betekent in de praktijk ddt dit verschi! onder de verantwoordeliikheid van het

bestuursorgaan valt en dient te worden toegeticht in het biizonder verslag von het

bestuursorgoon." ) "De zinsnede "de staat besluit met het verschil" (artikel 74:3, tweede lid' in

fine ww) betekent in de proktiik enerziids dot het bestuursorgaan voor de

kopitaalvennootschappen, waarbii het nettooctief kteiner is don het kapitaol, een staot von activa

en passiva moet opmoken, waorbij in fine duidetiik het verschil tussen het nettoactief en het

kopitoat wordt vermeld en onderziids dat dit verschil onder de verantwoordeliikheid von het

bestuursorgoon valt en dient te worden toegelicht in het biizonder verslag von het

bestuursorgoon."

. Naast deze verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dient bij een

kapitaalvennootschap onderaan de staat van activa en passiva overeenkomstig de wet

duidelijk het verschil tussen het nettoactief en het kapitaal worden vermeld, wanneer dit

nettoactief kleiner is dan het kapitaal

24. Paragraaf A2O (1) toevoeg en; "Het resultoat von het topende boekiaar tot op de dotum von de

ofsluiting von de stoot von activa en passiva zol vermeld worden onder een afzonderliike rubriek

van het overgedragen resultaat in het eigen vermogen'"

. Eigen aan een tussentijdse afsluiting

25. paragraafA20(2):toevoegen: "Bijeenkopitaolvennootschapdienthethetbedragvanhetkopitaol

te zijn dat in de stoqt van activo en passi;iva op dotum von de opstetting von deze staat voorkomt'

Een wijziging von het kopitaal, die no die dotum doorgevoerd zou worden, kan niet opgenomen

worden in de stoot. De beroepsbeoefenoar za! het voorstel tot wiiziqing van het kapitoal in ziin

verslag vermelden, zonder dat deze vermelding ziin bestuit mag beïnvloeden'

o Een kapitaalverhoging, uitgevoerd na datum staat, mag het bedrag van het kapitaal in de

staat niet beïnvloeden

paragraaf A20 (3): toevoegen: "Zelfs ols de vennootschop die zich omzet noor een

kapiiaotvennootschap een nettoqctief heeft dat kleiner is dan het geplaotst en/oÍ volgestort

minimumkopitaa! voorzien door het wvv, dan kon de omzetting plaotsvinden'

De beroepsbeoefenoor zo! echter in ziin verslag en eventueet in het besluit van ziin verslag

uitdrukkelijk het specifieke risico dat eruit voortvloeít in herinnering brengen, met nome onder

meer de eventuele áonspraketiikheid van de personen bedoeld in het artikel 74:72 WVV
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(vennoten VOF en CommV en leden van het bestuursorgoon von de andere vennootschoppen)
en het feit dot elke belonghebbende in rechte de ontbinding van de vennootschap kan vragen
wdnneer voor een NV het nettoactief lager is dan € 6L 500,00 (ortikel 7:229 WVV). Deze

vermelding kon in de conclusie worden weggelaten in het geval voldoende externe inbrengen
w orde n vooropgeste Id."

o Vermelding in verslag van de aansprakelijkheid i.v.m. omzetting met een te laag kapitaal

27. Paragraaf A22: "Het bijzonder verslag von het bestuursorgdon moet het omzettingsvoorstel
toelichten .... In voorkomend gevol moeten de gevolgen worden uitgelegd die de wÍjziging kan
hebben voor de oandeelhouders of voor het bestuursorgaon (zie ort. 74:20, 74:57 en 74:73 WVV
ingevol von grensoverschrijdende omzetting). ...' a "Het bijzonder verslag von het bestuursorgoan
moet het omzettingsvoorsteltoelichten ... . ln voorkomend geval moeten de gevolgen worden
uitgelegd die de wijziging kan hebben voor de oandeelhouders of voor het bestuursorgoon (zie ort.
1-4:20, 74:56 en 74:73 WVV ingevol von grensoverschrijdende omzetting). ...."

o Wijziging foutief wetsartikel

28. Paragraaf A23: "Afwijkingen, met inbegrip von weglatingen, worden geocht van materieel belang
te zijn indien von hen, afzonderlijk of gezamelijk,...' ) Afwijkingen, met inbegrip van weglotingen,
worden geacht van materieel belong te zijn indien von hen, afzonderlijk of gezamenlijk,..."

o schrijffout

29. Pa ragra af 28l. " Het inzicht von de beroepsbeoefenaor dient onder meer het volgende te bevatten:"
) "De beroepsbeoefenoor dient onder meer inzicht te verwerven over volgende elementen von de
e ntite it of ve rrichti n g :"

r Betere formulering

30. Paragraaf A24: "... stelt art. L4:8, S2 WW dat artikel 5:702, 6:87 of 7:755 WW van
overeenkomstige toepossing is, doch met uitzondering van hun tweede lid) , "... stelt art. 74:8, 52
WW dot ortikel 5:702, 6:87 of 7:155 WW met uitzondering van hun tweede lid van
ove re e n ko m sti g e toe possi ng is )

o Betere formulering

31. Paragraaf 32: toevoegen: "... en hem een nieuwe stoat te bezorgen. Wordt er geen nieuwe staot
activo en passivo voorgelegd...' t " ... en hem een nieuwe stdat te bezorgen. De staat von octivo
en passivo moet immers zonder toevoeging noch weglating voortvloeien uit de balans van de
rekeningen. Wordt er geen nieuwe staat octiva en passivo voorgelegd..."

o Duidelijke toevoeging door reden op te geven

32. Paragraaf 32: toevoegen in fine: "Wordt er geen nieuwe stoot octiva en passivo voorgelegd, dient
de beroepsbeoefenoor hiermee rekening te houden bij het vormen von zijn conclusie" ) "Wordt er
geen nieuwe stoot octiva en passivo voorgelegd, dient de beroepsbeoefenoar hiermee rekening te
houden bij het vormen von zijn conclusie en dit uitdrukkelijk te vermelden in zijn verslog"

o Het alleen rekening houden in de conclusie is niet voldoende: ook in de loop van zijn
verslag moet dit naar voor komen

Paragraaf 35: "... over de integriteit von het bestuursorgoan zodonig dot de schriftelijke
bevestigingen niet betrouwboar zijn..." , '... over de integriteit von het bestuursorgaan omdat en
in zover de verkregen schriftelijke bevestigingen niet betrouwbaor zijn..."

o Beter Nederlands
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34. Paragraaf A29: bestuuursorgaan à bestuursorgaan

o schrijffout

35. V.1. Het vormen van de conclusie: moet in italic: V.Í. Het vormen von de conclusie

o schoonheidsfout

36. Paragraaf 36 (l): de staat à De staat

o schoonheidsfout

37. paragra af 42: " De beroepsbeoefenaor dient een conclusie met voorbehoud te formuleren wanneer

hij conctudeert dat de (mogelijke) effecten von de aongelegenheid (heden), die oonleiding geven

...,, ) ,'De beroepsbeoefenaor dient een conclusie met voorbehoud te formuleren wonneer hii

concludeert dot de (moqelijke) effecten von de oangelegenheid (-heden), die oanleiding geeft

(geven) ..."

r taalfout

38. V.2. Verslag: moet in italic V.2. Verslag

r schoonheidsfout

39. paragraaf A33: " ... relevdnt zijn voor het begrip von gebruikers vdn de beoordelingsopdrocht, de

verdntwoordelijkheden von de beroepsbeoefenoor of het beoordelingsverslag." a " ..' relevant ziin

voor het begrip van gebruikers von de beoordelingsopdracht, voor de verantwoordeliikheden von

de beroepsbeoefenaor of voor het beoordelingsverslag'"

r taa lfout

40. paragra af 48: " De beroepsbeoefenaar dient de stoot von octivq en possivo, die hii beoordeeld

heeft, te voegen bij zijn verslag of op te nemen in ziin verslag." ) " De beroepsbeoefenaor dient de

ondertekende stoot van octiva en possivo, die hij beoordeeld heeft, te voegen bii zijn verslog of op

te nemen in ziin verslog."

o De besproken staat van activa en passiva dient ondertekend te zijn door het

beheersorgaan.

4L. paragra af 5I: "... dient hij dot te vermelden in zijn verslag aon de olgemene vergadering, met

melding, in voorkomend geva!, van de wijze woorop zijn werkzaamheden doardoor ziin bei'nvloed."

) ,,... dient hij dot te vermelden in zijn verslag oon de algemene vergodering, of in het geval van

een stichting oan het bestuursorgoon, met melding, in voorkomend gevol, von de wiize woorop zijn

we rkzao m he de n d a a rdoor zii n bei'nv I oe d."

o Een stichting heeft geen dergelijk orgaan!

42. Bijlage L:
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Momenteel Moet worden

Nationale omzetting

ve n nootscha p (arl. 14 :2-1,4 :1.4)

Verslag beroepsbeoefenaar (art. 1-4:4);

verslag bestuursorgaan (art. 14:5)

Verslag beroepsbeoefenaar (art. 14:4);

verslag bestuursorgaan (art. 14:5)

Grensoverschrijdende omzetting
vennootschaP (art. 14:L5-14:30)

Verslag beroepsbeoefenaar (art. 14:21);

verslag bestuursorgaan (art. 14:20)

Ve rs la g be roe ps beoef ena a r (a rt. I4:2L, lid 2\ ;

verslag bestuursorgaan (art. 14:20)

Nationale
vennootschap
14:31-14:36)

omzetting
in (l)vzw (art.

Verslag beroepsbeoefenaar (art. 14:32);

verslag bestuursorgaan (art, L4:32)

Verslag beroepsbeoefenaar (art. 14:32, lid 2,3");

verslag bestuursorgaan (art. 1'4:32, lid 1)

Omzetting van een VZW in een

erkende CVSO of CV erkend als SO

(arï. L4:37-14:45\

Verslag beroepsbeoefenaar (art. 14:38);

verslag bestuursorgaan (art. 14:38)

Verslag beroepsbeoefenaar (art. 14:38, lid 2, 3");

verslag bestuursorgaan (art. 14:38, lid 1)

Nationale omzetting (l)VZW (art.

14:46-L4:5Ol

Verslag beroepsbeoefenaar (art. 1-4:47);

verslag bestuu rsorgaa n lart. 1'4:47)

Ve rsla g be roe ps beoef enaa r (a rt. 14:47 ; lid 2, 3" ) ;

verslag bestuursorgaan (art. 14:47, lid 1)

Grensoverschrijdende omzetting
(l)VZW (art. 14:51-L4:66)

Verslag beroepsbeoefenaar (art. 14:57);

verslag bestuursorgaan (art. 14:56)

Ve rsla g be roeps beoef enaa r (a rt. t4:57, lid 2J ;

verslag bestuursorgaan (art. 14:56)

Nationale omzetting stichtingen
(art.14:67)

Verslag beroepsbeoefenaar (art. t4:67, 92, t"l;
verslag bestuursorgaan (art. 14:67)

Verslag beroepsbeoefenaar (art. 74:67, 92, 3"1;

verslag bestuursorgaan (art. 14:67, 5 2, 1')

Grensoverschrijdende omzetting

stichtingen (a rt. L4:68-14:83)

Verslag beroepsbeoefenaar (art. I4:74l,;
verslag bestuursorgaan (art. 14:73)

Verslag beroepsbeoefenaar (art. t4:74, lid 2);

verslag bestuursorgaan (art. 14:73)

. De leden en paragrafen van de diverse artikels worden niet vermeld

. Als dit dan toch voor éénmaal vermeld wordt, is het nog foutief !

43. ln de verslagen dient telkenmaal EUR na het bedrag vermeld en niet ervoor:

het is bijvoorbeeld: 5,00 EUR of € 5,00

o taalfout

44. Bijlage 2.L: Overige aangelegenheid "- |ndien von toepossing: Overeenkomstig ortikel74:72 ... is

het bestuursorgodn von de om te zetten vennootschop, ... gehouden (i) voor de overwoardering

von het nettodctief zoots btijkt uit de stoqt von octivq en possivo en (iii) tot vergoeding von de

schode ...'> -
de om te zetten vennootschop, ... gehouden (i) voor de overwaardering von het nettooctief zoqls

btijkt uit de stoat vqn octivo en pqssivo en (ii) tot vergoeding von de schdde '.."

. er is geen (ll): Nummering dient aangepast te worden

45. Bijlage 2.L.,2.2.,2.3. en 2.4.: IBR-lBA-norm???

o IBA is een niet bestaand lnstituut

46. Beoordelingsverslag 2.2. en 2.4. "Wij werden voor deze opdrocht door het bestuursorgaon

oongesteld op dqtum von XX ..." a "Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgoqn of

ingevol van een vennootschap onder firma en een commanditoire vennootschap door de

olgemene vergodering.(an. 74:4 WW) aongesteld op dotum von XX ..."

. ln een VOF en CommV wordt de beroepsbeoefenaar aangesteld door de algemene

vergadering en niet door het beheersorgaan.

Beoordelingsverslag 2.2. en 2.4.'. "ltndien von toepossing'. Overeenkomstig ortikel 74:72 von het

van vennootschqppen en verenigingen inzake de eventuele qonsprakeliikheid bii

tting, is het bestuursorgaqn vdn de om te zetten vennootschdp, niettegenstddnde enig
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andersluidend bedin g, jegens de betrokkenen hoofdeliik gehouden ..." ) "llndien von toepassing'.

Overeenkomstig ortikel 74:72 van het Wetboek von vennootsch appen en verenigingen inzake de

eventuele aonsprakeliikheid bij omzetting, ziin de vennoten von een vennootschap onder firma, de

gecommanditeerde vennoten van een commanditaire vennootschop en de leden van het

bestuursorgdon von de om te zetten vennootschop,

jegens de betrokkenen hoofdeliik gehouden ..."
niettegenstaonde enig ondersluidend beding,

ln voorkomend geval dient ook de aansprakelijkheid van de vennoten van een

vennootschap onder firma en de gecommanditeerde vennoten van een commanditaire

vennootschap gevat.

Met vriendelijke groeten,

L. Ceul

Ce untant ITAA

a
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