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Inbehandelingneming 

Bij brief van 19 oktober 2021 heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) de Centrale Raad voor 
het Bedrijfsleven meegedeeld dat een nieuw ontwerp van norm inzake de opdracht van de 
beroepsbeoefenaar bij de omzetting van de entiteit is onderworpen aan een openbare raadpleging tot 
18 december 2021, overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van 
het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. 

Het ontwerp van norm werd in samenwerking met het ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants) 
uitgewerkt.  

De subcommissie “Openbare raadplegingen van het IBR” besloot een ontwerpadvies op te stellen en 
tijdens de vergadering van 19 november 2021 werd hierover van gedachten gewisseld. 

Namen deel aan de werkzaamheden van de subcommissie: de dames Desimone (ABVV) en 
Vandormael (ACV) en de heren Eggermont (VBO), Parizel (VBO) en Schepens (ACLVB). 

Het ontwerpadvies werd op 30 november 2021 voorgelegd aan de plenaire vergadering, die het 
unaniem heeft goedgekeurd. 

Aangezien de adviezen van de CRB steeds openbaar zijn en ter beschikking staan op zijn website, 
bevestigt de Raad hierbij, in het kader van de privacyregelgeving, dat dit advies, met vermelding van 
de CRB, na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR mag worden 
gepubliceerd. 

Inleiding 

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen werd op 4 april 2019 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het 
koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen, van zijn kant, werd op 30 april 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee 
werd het vennootschaps- en verenigingsrecht grondig hervormd. Met de wet van 28 april 2020 tot 
omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot 
wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van 
aandeelhouders betreft, en houdende vennootschaps- en verenigingsbepalingen (de zogenoemde 
“reparatiewet”) werden een aantal wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen (WVV) ingevoerd.  

Het ontwerp van norm beschrijft de opdracht van de commissaris of, ingeval er geen is, van de 
beroepsbeoefenaar in het kader van omzettingen van kapitaalhoudende en kapitaalloze entiteiten1. 
Deze opdracht bestaat erin de staat van activa en passiva die werd opgesteld door en onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan te beoordelen en verslag uit te brengen over die staat, 
waarin hij inzonderheid vermeldt of het nettoactief is overgewaardeerd. 

De norm bevat algemene bepalingen, vereisten en toepassingsmodaliteiten. De 
toepassingsmodaliteiten vormen leidraden die relevant zijn voor de behoorlijke toepassing van de 
vereisten van deze norm.  

 
 
1 Zoals omschreven in de artikelen 14:4 WVV; 14:21, lid 2 WVV; 14:32, lid 2, 3° WVV; 14:38, lid 2, 3° WVV; 14:47, lid 2, 3° WVV; 
14:57, lid 2 WVV en 14:67, lid 2, 3° WVV.  
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De Raad merkt op dat de norm prioritair tot doel heeft het bestuursorgaan te informeren. Hij stelt 
immers vast dat punt 46 (pagina 27/43) van het ontwerp van norm bepaalt dat ‘het verslag dient te 
worden gericht aan de algemene vergadering, of in het geval van een stichting aan het 
bestuursorgaan’. 

De Raad herinnert echter aan artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende 
reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de 
ondernemingsraden, dat bepaalt dat ‘indien de onderneming, hetzij de juridische entiteit waarvan zij 
deel uitmaakt, opgericht werd onder de vorm van een vennootschap, het ondernemingshoofd verplicht 
is aan de leden van de ondernemingsraad alle documenten te overhandigen, die aan de vennoten 
worden medegedeeld’2. De Raad benadrukt dat dit ontwerp van norm geen afbreuk mag doen aan dit 
artikel3.  

 

 
 
2 Koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te 
verstrekken aan de ondernemingsraden 
3 Deze verslagen, die vermeld staan in de artikelen van het WVV, welke zijn opgesomd in voetnoot 1, zijn eveneens opgenomen 
in de brochure die de CRB heeft opgesteld over de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de 
ondernemingsraden (kb van 1973), meer bepaald in bijlage 4, die een overzicht geeft van de informatie die op basis van artikel 
2 van het kb van 1973 aan de ondernemingsraden moet worden meegedeeld.  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1973112702&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1973112702&table_name=wet
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