
De omzetting van de ene juridische vorm van de vennootschap naar een andere 
Het opmaken van het jaarlijks controleverslag over de financiële toestand en de 
jaarrekening van de onderneming in grote vennootschappen, waar niet voldaan is 
aan de criteria van artikel 15, §1 Wetboek van vennootschappen op de boekhouding 
en de jaarrekening van de ondernemingen, wordt een controleverslag opgemaakt 
door de commissaris-revisor. In kleine en middelgrote vennootschappen, kan het 
bestuursorgaan dan wel elke individuele vennoot ofwel een externe accountant ofwel 
een bedrijfsrevisor aanwijzen voor het uitvoeren van deze  controleopdracht over de 
financiële toestand en de jaarrekening van de onderneming. . Overeenkomstig artikel 
166 Wetboek van vennootschappen, heeft in de kleine en middelgrote 
vennootschap,  iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid 
van een commissaris. Hij kan zich daarbij laten vertegenwoordigen door een 
accountant. 
Voor specifieke verrichtingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een inbreng in natura 
en een quasi-inbreng, heeft uitsluitend de bedrijfsrevisor de controlebevoegdheid. 

 

De externe accountant is, op grond van het Wetboek van vennootschappen, bevoegd 
om de hiernavolgende bijzondere controleopdrachten te verrichten: 
1. Uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de 
fractiewaarde van de oude aandelen (NV - art. 582); 
2. Beperking of opheffing van het voorkeurrecht (NV - art. 596 en 598) 
3. Vertegenwoordiging van een vennoot in zijn individuele onderzoeks- en 
controlebevoegdheid (art.166-167); 
4.  Omzetting van een CVOA in een CVBA (art. 436, §2); omzetting van een VOF of 
een CVOA in een vennootschap met een andere rechtsvorm (art. 777) ; omzetting 
van een Comm.V., een Comm.V.A., een NV in een vennootschap met een andere 
rechtsvorm (art. 774-780); 
5. Omzetting van een vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk (art. 26ter van 
de Wet van 27 juni 1921); 
6. Fusie van vennootschappen (art. 695 en 708); 
7. Splitsing van vennootschappen (art. 731)  Niettemin is steeds een controleverslag 
m.b.t. de inbreng in natura vereist, hetgeen uitsluitend door een bedrijfsrevisor mag 
worden opgesteld; 
8. Vereffening van vennootschappen (art. 181); 
9. uitkoopbod (Besloten NV - art. 513, §1-3). 

 


