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MEDEDELING1 2019/16 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   EV/ev     29.10.2019 
 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Parlementaire vraag en antwoord over het gebruik door vrije beroepers 

van de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap onder het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

 
De coöperatieve vennootschap (CV) wordt door artikel 350 van het huidig 
Wetboek van vennootschappen gedefinieerd als “een vennootschap die is 
samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbreng”. Het 
is een zeer flexibele vennootschapsvorm, die niet enkel voor de vennootschappen 
uit de traditionele coöperatieve sector aantrekkelijk is, maar in het bijzonder voor 
professionele vennootschappen van vrije beroepers. 
 
Er is een discrepantie tussen de definitie van een CV in artikel 6:1 van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de Memorie van toelichting 
voorgaand aan deze wet van 23 maart 2019 (Doc 54 3119/001, 11 en 191).  
 
Er heersen binnen de wereld van de vrije beroepers twee standpunten omtrent 
de CV als mogelijke vennootschapsvorm voor vrije beroepers. Volgens de ene 
strekking is op basis van een gecombineerde lezing van het WVV en de memorie 
van toelichting de CV als vennootschapsvorm voor de uitoefening van een vrij 
beroep niet meer mogelijk. Volgens de tweede strekking wel en dit op grond van 
de lectuur van de loutere definitie in artikel 6:1 die geen gewag maakt van het 
voeren van een onderneming met coöperatieve activiteiten in de zin van de 
International Co-operative Alliance (ICA)-principes zoals vermeld in de toelichting. 
 

                                                      
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. 
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Wat de timing en overgangsperiode van het WVV zelf betreft, is het zo dat het 
voor het eerst van toepassing is op 1 januari 2020 op vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen die op datum van de inwerkingtreding (1 mei 2019) 
rechtspersoonlijkheid hebben verkregen. Behoudens een opt-in vóór 1 januari 
2020 moeten bestaande coöperatieve vennootschappen bij de eerstvolgende 
statutenwijziging na 1 januari 2020 hun statuten aanpassen, en uiterlijk op  
1 januari 2024. 
 
De vennootschappen wier rechtsvorm verdwijnt, blijven voorlopig onderworpen 
aan het huidig Wetboek van vennootschappen, behalve de nieuwe dwingende 
bepalingen met betrekking tot hun nieuwe vennootschapsvorm. Hetzelfde geldt 
voor de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) 
die niet beantwoorden aan de nieuwe definitie van coöperatieve vennootschap. 
 
Om te vermijden dat de rechtsvorm van een CV zou worden aangenomen door 
vennootschappen die niet voldoen aan de definitie voorziet artikel 6:127 WVV in 
een bijzondere sanctie: de ondernemingsrechtbank kan op verzoek van een 
aandeelhouder, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie 
de ontbinding uitspreken van de coöperatieve vennootschap. 
 
Als bijlage vindt u een parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het 
gebruik door vrije beroepers van de rechtsvorm van de coöperatieve 
vennootschap onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Vr. En 
Antw. Kamer 2019-20, 23 juli 2019 (Vr. Nr. 55-1-000015 G. GILKINET)). 

 
Meer bepaald wordt een antwoord gegeven door de Vice-eersteminister en 
Minister van Justitie belast met de Regie der Gebouwen Koen GEENS op de 
volgende vragen gesteld door Federaal Volksvertegenwoordiger Georges GILKINET: 
 
1. Is een CV als vennootschapsvorm voor de uitoefening van een vrij beroep 

onder het WVV nog steeds mogelijk? 
2. Zo niet, is het correct te stellen dat een bestaand bedrijfsrevisorenkantoor - 

en bij uitbreiding elke professionele vennootschap van vrije beroepers - onder 
de vorm van een CVBA dat op datum van 1 januari 2020 niet aan de definitie 
van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV beantwoordt en niet heeft 
gekozen voor een opt-in, als dus niet voldoet aan de bepalingen van het WVV 
en bijgevolg vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van de BV moet 
toepassen? 

3. Kan er een exhaustieve lijst van dwingende bepalingen in het WVV worden 
opgemaakt? 
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4. Impliceert het voorgaande dat, bij gebrek aan naleving van artikel 6:1 WVV, 
deze CVBA het risico loopt om op verzoek van een aandeelhouder, van een 
belanghebbende derde of van het openbaar ministerie gerechtelijk te worden 
ontbonden? 

 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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