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Omzetting rechtspersoon 

 

Algemeen  

Stichtingen en verenigingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting voor zover ze een 

onderneming drijven. Soms neemt de onderneming dusdanige vormen aan dat de activiteiten beter 

voortgezet kunnen worden in een besloten vennootschap. Verkoop van de onderneming aan een BV 

leidt tot afrekening bij de stichting of vereniging. Een alternatief is omzetting van de rechtspersoon.  

 

Civielrechtelijk kunnen bepaalde rechtsvormen in een andere rechtsvorm worden omgezet. De 

omzetting van het omgevormde lichaam moet wel voldoen aan de kenmerken die voor die soort 

rechtspersoon gelden.  Civielrechtelijk eindigt het bestaan van de rechtspersoon in dat geval niet. 

Helemaal achterin de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is artikel 28a opgenomen, een  

speciale regeling die de omzetting van een rechtspersoon in een andere rechtsvorm begeleidt. 

 

Op grond van artikel 28a wordt de betreffende rechtspersoon geacht haar onderneming te hebben 

gestaakt, met als logisch gevolg afrekening van de fiscale claims. Om deze afrekening te voorkomen 

kan de belastinginspecteur een beschikking met voorwaarden afgeven om de fiscale claims veilig te 

stellen (geruisloze doorschuiving). De afdoening van deze verzoeken is grotendeels aan de inspecteur 

overgelaten. De omzetting van een BV in een NV met beperkte aansprakelijkheid en ‘vice versa’, of 

van een vereniging in een stichting of omgekeerd kan daarmee fiscaal geruisloos plaatsvinden.  

 

Voordat dieper op de fiscale gevolgen en voorwaarden wordt ingegaan eerst een korte blik op het 

civielrechtelijke. Voor een goed begrip van de fiscale wettelijke regelingen is dit noodzakelijk.  

 

Het civiele recht 

De omzetting van een rechtspersoon is in feite een bijzondere vorm van statutenwijziging. De 

formaliteiten tonen daarmee dan ook grote overeenstemming. Onderstaand het kernartikel over 

omzetting van rechtspersonen. 

 

Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 18 

 

1. Een rechtspersoon kan zich met inachtneming van de volgende leden omzetten in een 

andere rechtsvorm.  

2. Voor omzetting zijn vereist:  

a.  een besluit tot omzetting, genomen met inachtneming van de vereisten voor 

een besluit tot statutenwijziging en, tenzij een stichting zich omzet, genomen 

met de stemmen van ten minste negen tienden van de uitgebrachte stemmen;  

b.  een besluit tot wijziging van de statuten;  

c.  een notariële akte van omzetting die de nieuwe statuten bevat.  

3. De in het vorige lid onder a genoemde meerderheid is niet vereist voor een omzetting 

van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap of omgekeerd.  

4. Voor de omzetting van of in een stichting en van een naamloze of besloten 

vennootschap in een vereniging is bovendien rechterlijke machtiging vereist.  

5. Slechts de rechtspersoon kan machtiging tot omzetting verzoeken aan de rechtbank, 

onder overlegging van een notarieel ontwerp van de akte. Zij wordt in elk geval 

geweigerd, indien een vereist besluit nietig is of indien een rechtsvordering tot 

vernietiging daarvan aanhangig is. Zij wordt geweigerd, indien de belangen van 

stemgerechtdigden die niet hebben ingestemd of van anderen van wie ten minste 

iemand zich tot de rechter heeft gewend, onvoldoende zijn ontzien. Indien voor de 

omzetting machtiging van de rechter is vereist, verklaart de notaris in de akte van 

omzetting dat de machtiging op het ontwerp van de akte is verleend.  

6. Na omzetting van een stichting moet uit de statuten blijken dat het vermogen dat zij bij 

de omzetting heeft en de vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter 


