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Doelstelling van de wetswijzigingen
Bij wet van 2 juni 2006 (B.S. 26 juni 2006) werd de procedure inzake de vereffening van
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vennootschappen gewijzigd. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de aanstelling en
de rapporteringsverplichtingen van de vereffenaars in het kader een vereffening na ontbinding van de vennootschap bij beslissing van de algemene vergadering. Zodoende wil de
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wetgever minder rechtschapen vereffenaars weren en bijkomende maatregelen nemen om
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Dit juni-nummer wordt integraal aan de nieuwe vereffeningswetgeving gewijd.
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misbruiken bij de vrijwillige vereffening te voorkomen.

De procedure voor ontbinding van vennootschappen bij beslissing van de algemene vergadering blijft ongewijzigd. Dit betekent dat het bestuursorgaan van een BVBA, een CVBA en
een NV vooraf het voorstel tot ontbinding zal moeten toelichten in een bijzonder verslag. Bij

Besluit ....................................... 4

dat verslag dient een staat van activa en passiva gevoegd te worden, die niet meer dan drie
maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, moet over deze staat verslag uitbrengen en inzonderheid
vermelden of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze
is weergegeven. De verslagen en staat van activa en passiva moeten samen met de oproepingsbrief aan de vennoten worden verzonden.
Vervolgens dient de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken, te
worden bijeengeroepen. In de agenda wordt melding gemaakt van de genoemde verslagen.
De beslissing tot ontbinding van een BVBA, een CVBA en een NV wordt genomen volgens
de regels voor de wijziging van de statuten. Dit betekent dat ten minste de helft van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn op de eerste vergadering en dat de
beslissing geldig wordt genomen bij een drie vierde meerderheid. Op de tweede vergadering
is geen aanwezigheidsquorum vereist.
Het ontbreken van één van de genoemde verslagen zal de nietigheid van de ontbindingsbeslissing tot gevolg hebben.
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De wijzigingen hebben
vooral betrekking op de
aanstelling en de rapporteringsverplichtingen van de
vereffenaars in het kader
een vereffening na ontbinding van de vennootschap
bij beslissing van de algemene vergadering.

De ontbinding wordt vastgesteld bij notariële akte. Voor de notaris is een bijzondere taak weggelegd. In de akte moet hij het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. Bovendien moeten de conclusies van
het verslag dat de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant in de akte worden
overgenomen.

Nieuwigheden inzake de aanstelling van de vereffenaar
De Wet van 2 juni 2006 bracht in eerste instantie belangrijke wijzigingen op het vlak van de aanstelling van de vereffenaars. Ingevolge de nieuwe Wet treden de vereffenaars pas in functie nadat
de rechtbank van koophandel hun benoeming door de algemene vergadering heeft bevestigd.
De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het
besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel binnen zes maanden vóór het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had vóór de verplaatsing ervan.
De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de
vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.
De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tus-
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sen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn
met de rechten van derden.
De homologatie moet worden aangevraagd bij eenzijdig verzoekschrift uitgaande van de vennootschap. Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan
wel door een advocaat. Bij het verzoekschrift moet een boekhoudkundige staat van activa en passiva worden gevoegd.
De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen 24 uur nadat het verzoekschrift is ingediend.
Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Verbod om vereffenaar te zijn
Sommige personen worden geacht niet in aanmerking te komen om als vereffenaar te fungeren.
Het betreft eenieder die werd veroordeeld wegens een inbreuk op de artikelen 489 tot 490bis van
het Strafwetboek (misdrijven die verband houden met de staat van faillissement), dan wel wegens
diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting of misbruik van vertrouwen. Hetzelfde geldt voor een bewaarder, voogd, bestuurder of rekenplichtige die niet tijdig rekening en verantwoording heeft gedaan en niet tijdig heeft afgerekend. De uitsluiting is evenwel in de tijd beperkt. Zij geldt slechts
binnen een termijn van tien jaar, te rekenen van een definitief vonnis van veroordeling, dan wel van
het uitblijven van het tijdig rekening en verantwoording doen en tijdig afrekenen.
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Andere personen zijn verdacht, doch hun benoeming als vereffenaar kan toch door de rechtbank
worden gehomologeerd. Het betreft eenieder die failliet werd verklaard zonder rehabilitatie te hebben verkregen, alsook wie een gevangenisstraf, zelfs met uitstel, heeft opgelopen wegens een van
de strafbare feiten die bedoeld worden in artikel 1 van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten,
beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, wegens een inbreuk op de wet van 17 juli 1975 op de
boekhouding van de ondernemingen of op de uitvoeringsbesluiten ervan, of wegens een inbreuk
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Sommige personen worden
totaal uitgesloten van een
benoeming als vereffenaar.
De benoemingsbeslissing
van de algemene vergadering van andere personen
kan alsnog door de rechtbank worden aanvaard.

op de fiscale wetgeving.
Zo de rechtbank de homologatie weigert, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel
van de algemene vergadering.

Statuut van de vereffenaar
Soms wordt één, soms worden meerdere vereffenaars aangeduid. Indien er meerdere vereffenaars
zijn, vormen zij een college.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere
wijziging van deze aanwijzing moet worden neergelegd ter griffie en worden gepubliceerd.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de vennoten-zaakvoerders in de V.O.F. of in de
Comm.V, alsook de bestuurders of de zaakvoerders in de NV, in de BVBA en in de CV en aanzien
van derden als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars zijn zowel jegens derden als jegens de vennoten verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.
Bovendien zullen de vereffenaars van een BVBA en een NV tevens de belangenconflictenprocedure moeten volgen wanneer zij rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke
aard hebben dat strijdig is met een beslissing of een aan het college voorgelegde verrichting

Uitgebreidere rapporteringsplicht
Reeds tevoren dienen de vereffenaar elk jaar de jaarrekening voor te leggen aan de algemene
vergadering en neer te leggen bij de Nationale Bank. Zij moeten ten dien gelegendheid ook de redenen opgeven waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
Nieuw is de jaarlijkse rapporteringsplicht bij de rechtbank van koophandel van het arrondissement
waarin de vennootschap haar zetel heeft: in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar moeten de vereffenaars een omstandige staat van de toestand van de vereffening
overmaken aan de griffie. Deze zgn. vereffeningstaat vermeldt onder meer de ontvangsten, de
uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. De vereffeningsstaat
wordt bij het vereffeningsdossier gevoegd dat op de griffie wordt aangelegd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening moet de vereffeningstaat slechts om het jaar aan de griffie worden overgezonden en bij het vereffeningsdossier worden gevoegd.

De zgn. vereffeningstaat
vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de
uitkeringen en geeft aan wat
nog moet worden vereffend.
De vereffeningsstaat wordt
bij het vereffeningsdossier
gevoegd dat op de griffie
wordt aangelegd. Tijdens
het eerste vereffeningsjaar
moet hij tweemaal, daarna
éénmaal per jaar worden opgesteld.
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Eveneens nieuw zijn de regels m.b.t. het zgn. plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, dienen de vereffenaars een
dergelijk plan voor akkoord voor te leggen aan de rechtbank. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.
Na afloop van de vereffening en ten minste één maand vóór de algemene vergadering, leggen
de vereffenaars op de zetel van de vennootschap de rekeningen neer, samen met de stukken tot
staving. Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een
commissaris, beschikken de vennoten over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich

Het zgn. plan voor de verdeling van de activa onder
de verschillende dient voor
de afsluiting van de vereffening aan de rechtbank
worden voorgelegd.

kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.
De finale beslissing tot afsluiting van de vereffening wordt neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatblad.

Inwerkingtreding - besluit
De nieuwe wetsbepalingen zijn in werking getreden op 6 juli 2006.
Uiterlijk op 26 juni 2007 dienen, voor de vereffeningen die lopen vóór 6 juli 2006, de vereffenaars
de nodige maatregelen om zich te schikken naar de nieuwe regels.
Het is duidelijk dat de wetgever een nog intensiever toezicht door de rechtbanken op de vereffeningsactiviteiten wil organiseren. Door de rechtbank inspraak te geven omtrent de persoon die
als vereffenaar zal optreden, door bepaalde personen sowieso te verbieden de taak van vereffenaar op zich te nemen en door de vereffenaar nieuwe rapporteringsverplichtingen op te leggen
(jaarlijkse vereffeningstaat en plan voor de verdeling van de activa) wordt de controle meer sluitend gemaakt en zullen opnieuw heel was misbruiken uit de wereld worden verbannen.
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