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MEDEDELING1 2018/14 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   EV/ev     05.09.2018 
 
 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Opheffing van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm  
 
 
Artikel 22 van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het 
ondernemingsrecht2 heft de burgerlijke vennootschap met handelsvorm op zoals 
thans opgenomen in artikel 3, § 4 van het Wetboek van vennootschappen.  
 
Deze wet voorziet evenwel in geen aanpassingstermijn voor de bestaande 
vennootschappen en treedt in werking op 1 november 2018. 
 
Heel wat vrije beroepen, waaronder de bedrijfsrevisoren, oefenen hun beroep 
echter uit middels deze bijzondere vennootschapsvorm.  
 
De vraag rijst of deze wijziging van “vorm” het verlijden van een authentieke akte 
vereist.  
 
De Minister van Justitie werd in het Parlement hierover geïnterpelleerd en hij 
antwoordde hierop als volgt:  
 
“De burgerlijke vennootschappen met handelsvorm zullen zodra de wet van kracht 
wordt, eenvoudige vennootschappen zijn die de vorm van een BVBA of een 
naamloze vennootschap aannemen. Het is volstrekt overbodig om de statuten 

                                                      
1 Via mededelingen 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. 

2 BS 27 april 2018.  
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daarvoor aan te passen, omdat dat van rechtswege zal gebeuren. Dat zou niet de 
eerste keer zijn in het Belgische recht. De statuten kunnen worden aangepast 
wanneer een andere wijziging zich opdringt.”3 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
 

                                                      
3 Beknopt Verslag, Kamer 2017-18, Zitting van 29 maart 2018, nr. 54-PLEN-222, p. 19.  
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