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Betreft : Wijziging van rechtsvorm van een vennootschap in 
vereffening 

1. Context 

In het kader van een ontwerp van herziening van de normen inzake omzetting 
van een vennootschap is de vraag gerezen 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 artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen geen wettelijke 
verbod inhoudt voor vennootschappen in vereffening die van rechtsvorm 
wensen te veranderen. Een probleem zou niettemin kunnen opduiken wanneer 
de betrokkene vennootschap een naamloze vennootschap is die slechts één 
enkele aandeelhouder telt. 

3. Besluit 

De Raad van het Instituut is op voorstel van de Juridische Commissie van 
oordeel dat het principe van wilsautonornie primeert en de omzetting van 
rechtsvorm van een vennootschap in vereffening is toegelaten. 

Michel DE WOLF SI 
I De adviezen, die geen b dend karakter bebben, weerspiegelen het standpunt van de Raad 
van het Instituut en laten in het bijzonder de bedrijfsrevisoren toe om de standpunten vooraf te 
kennen die de Raad zal nemen naar aanleiding van individuele dossiers (Verslag aan de 
Koning bij K.B. 21 april 2007, SS 27 april 2007, p. 22890). De adviezen houden de 
interpretaties in die de Raad van het Instituut ontwikkelt in het kader van een bepaalde 
wetgeving, besluit, norm of aanbeveling, maar tevens het standpunt inzake om het even welk 
document dat van belang is voor het beroep van bedrijfsrevisor. 


