Vennootschapsrecht : verduidelijking bij de voorwaarden tot ontbinding
en sluiting van vereffening in één dag
Sinds 17 mei 2012 is het wettelijk mogelijk om in één en dezelfde notariële akte te
beslissen tot ontbinding en invereffeningstelling van een vennootschap én tot de
dadelijke sluiting van die vereffening. De weinige voorwaarden zijn vastgelegd in het
nieuwe artikel 184, §5 van het Wetboek van vennootschappen. In de praktijk deed de
voorwaarde rond de passiva echter heel wat vragen rijzen. Ondertussen nam de
minister van Justitie op 12 december 2012 een zeer soepel standpunt in rond de
invulling van de term 'passiva'.
Vroegere procedure voor ontbinding en vereffening erg omslachtig
De procedure voor ontbinding en vereffening bestaat uit verschillende stappen:
1. Het is de algemene vergadering van de vennootschap die kan beslissen tot ontbinding
en vereffening. Bij een cvba, een Comm.VA, een bvba, een nv of een Europese
(coöperatieve) vennootschap moet die vergadering voor een notaris worden gehouden. In dat
geval zijn er 2 elementen van belang:
 Het bestuursorgaan van de vennootschap moet in een specifiek verslag toelichting geven
over de te nemen beslissing tot ontbinding.
 Bij dat verslag moet een staat van activa en passiva worden gevoegd die niet ouder is dan 3
maanden (vóór de datum van de algemene vergadering). Over die staat moet de
commissaris van de vennootschap verslag uitbrengen bij een bedrijfsrevisor of een extern
accountant. Alle details vindt u in artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering beslist op grond van de verslagen tot ontbinding en
invereffeningstelling van de vennootschap.
2. De algemene vergadering stelt één of meer vereffenaars aan.
3. De voorzitter van de rechtbank van koophandel bevestigt of homologeert de benoeming van de
vereffenaar(s).
4. De vereffenaar gaat over tot de vereffening van de vennootschap.
5. De rechtbank van koophandel keurt het plan van verdeling van de activa goed.
6. Een nieuwe algemene vergadering kan worden bijeengeroepen om tot de sluiting van de
vereffening over te gaan.
Procedure vereenvoudigd
Deze omslachtige procedure stuitte zeker bij vennootschappen met weinig of geen schuldeisers op
verzet. Daarom bood het Wetboek van vennootschappen sinds 17 mei 2012 de mogelijkheid om die
procedure te vermijden. Met één akte houdende algemene vergadering kan beslist worden tot
ontbinding/invereffeningstelling én sluiting van de vereffening. Dit werd dan ook op gejuich onthaald.
Voorwaarden voor ontbinding en vereffening in één akte

Het nieuwe artikel 184, §5 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat een ontbinding en
vereffening in één akte slechts mogelijk is indien de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
a) Artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen en dus de erin voorziene verslaggeving
moeten worden nageleefd indien de vennootschap een cvba, een Comm.VA, een bvba een nv of
een Europese (coöperatieve) vennootschap is.
b) Er mag geen vereffenaar worden aangeduid. Anders moet de bevestigings- of
homologatieprocedure doorlopen worden en moet er een verdelingsplan worden voorgelegd.
c) Er mogen geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181
Wetboek van vennootschappen.
d) Alle aandeelhouders of vennoten moeten op de vergadering aanwezig zijn of geldig
vertegenwoordigd zijn en beslissen met eenparigheid van stemmen.
e) De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Verduidelijk rond de voorwaarde die passiva verbiedt
De voorwaarden a, b, d en e zijn duidelijk en behoeven geen commentaar. Anders is het met
voorwaarde c. De staat van activa en passiva waarvan sprake in artikel 181 van het Wetboek van
vennootschappen en die, zoals gezegd, niet ouder mag zijn dan 3 maanden op het moment van de
algemene vergadering, mag geen passiva bevatten. Eenieder met ook maar enige kennis van
boekhouding, weet dat dergelijke staat altijd passiva bevat.
Om de ééndagsprocedure niet meteen te moeten afvoeren, moet er een nuttige invulling aan het begrip
passiva worden geheven. Men mag ervan uitgaan dat de wetgever de ééndagsprocedure heeft
ingevoerd om er ook gebruik van te maken en dat onder passiva eerder 'schulden' moeten worden
verstaan. Federaal Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen vroeg de minister van Justitie of met de
voormelde voorwaarde niet louter de schulden ten overstaan van derden worden bedoeld. De
minister antwoordde op 12 december 2012 bevestigend. De volgende elementen worden volgens de
minister dus niet in beschouwing genomen en verhinderen de ééndagsprocedure niet:
 passiva als kapitaal en reserves,
 schulden aan de vennoten,
 kosten of provisies en voorzieningen verbonden aan de vereffening zelf (kosten revisor of
accountant, kosten notaris om de notulen van de algemene vergadering op te stellen,
voorzieningen voor belastingen te betalen omwille van de vervroegde sluiting …).
De minister interpreteert dus op de meest ruime wijze.
Opkuis van schulden tussen staat en akte volstaat
Volgens de minister is trouwens ook aan de voorwaarde voldaan indien de schulden die blijken uit de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald tussen het opmaken van de staat en de beslissing tot
ontbinding van de vennootschap. Dit standpunt lijkt niet te stroken met de tekst van de wet. Daar waar
het begrip 'passiva' een interpretatieve invulling vereiste, is dat niet het geval met de verwijzing naar
de staat van activa en passiva. Daar is de wet glashelder. Mits een goede voorbereiding van het

ontbindingsdossier mag het evenwel geen probleem zijn om een bruikbare staat van activa en passiva
op te maken.

Opmerking: wenst u na het lezen van deze tekst meer concrete informatie? Jammer genoeg kan
Berquin Notarissen cvba u niet via e-mail adviseren. U kunt eventueel wel telefonisch een afspraak
maken met één van onze juristen of notarissen.

