De ontbinding en vereffening in één akte
De wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie heeft artikel
184, § 5 van het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) andermaal gewijzigd. De
actuele tekst luidt als volgt:
“Art. 184, § 5. Onverminderd artikel 181, zijn een ontbinding en vereffening in één
akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd;
3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergade W.Venn.) ring
aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.
Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor
of externe accountant overeenkomstig artikel 181, §1, derde lid, maakt het verslag
melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.”
In gezamenlijk overleg tussen het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten en de Koninklijke Federatie van het Belgisch
Notariaat werd een praktisch stappenplan uitgewerkt voor de concrete toepassing van
deze bepaling. In onderhavig schrijven vindt u een beknopte toelichting bij de
voornaamste aandachtspunten hieromtrent.
Aandachtspunten voor de ontbinding en vereffening in één akte
1. Consignatie bij de Deposito- en Consignatiekas
In het nieuwe artikel 184, § 5 W.Venn. wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om de voor
de betaling van de nog openstaande schulden en de schulden die voortvloeien uit de
vereffening en niet betaald zijn op het ogenblik van het verlijden van de akte noodzakelijke
sommen te consigneren, zodat de vereffening meteen kan worden afgesloten.
Alle belastingschulden, zoals de btw en de vennootschapsbelasting voor de periode tot het
verlijden van de akte ‒ ook de latente ‒ worden betaald of worden geconsigneerd.
De erelonen verbonden aan de vereffening zullen vóór de afsluiting moeten worden betaald
of geconsigneerd.
De vraag is gerezen welke interpretatie dient te worden gegeven aan het begrip
‘consignatie’.
Deze consignatie dient zonder twijfel te gebeuren bij de Deposito- en Consignatiekas.
Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot
samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Depositoen Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli
1934 is de Deposito- en Consignatiekas met uitsluiting van elk ander organisme belast
met de ontvangst en de terugbetaling van de deposito's en consignaties in speciën of in
effecten die opgelegd of toegelaten zijn bij een wettelijke of reglementaire beschikking
(zie ook. H. JACQUEMIN, “Offre de paiement et consignation”, in X., Obligations. Traité
théorique et pratique, Brussel, Kluwer, 2010, V.1.5-3).

Dit wordt verder ondersteund door de uitdrukkelijke vermelding in de memorie van
toelichting bij de wet van 25 april 2014 dat de bepaling van art. 184, § 5 W.Venn. met
betrekking tot de consignatie de termen herneemt van de gelijkluidende bepaling van
art. 190, § 2 W.Venn. dat de bevoegdheid van de vereffenaar betreft om de schulden terug
te betalen of de gelden daarvoor te consigneren en dan over te gaan tot verdeling van het
actief (Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 2013-2014, 3149/001, 92). De rechtsleer
m.b.t. de bepaling van art. 190, § 2 W.Venn. bevestigt dat zij moet worden gelezen als
consignatie bij de Deposito – en Consignatiekas, met verwijzing naar de wet van 24 juli
1921 (H. DU FAUX, “La liquidation des sociétés commerciales”, in Rép. Not., Deel XII,
Boek VI, Brussel, Larcier, 2003, nrs. 137 en 152, p. 143 en 153; Ph. JEHASSE, Manuel de
la liquidation, Brussel, Kluwer, 2004, nrs. 890 en 892, p. 426-427 en 430; Ch. RESTEAU,
Traité des sociétés anonymes, Deel IV, Brussel, POLYDORE PÉE, 1934, 208-209). Dit wordt
mede ondersteund door de algemene bepaling van art. 45, § 2 van de wet van 24 juli
1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, dat uitdrukkelijk
bepaalt dat de sommen en waarden die bij de vereffening niet konden worden afgeleverd
aan de schuldeisers of deelgenoten in bewaring moeten gegeven worden bij de Depositoen Consignatiekas, en door art. 192 van het KB tot uitvoering van het Wetboek van
Vennootschappen dat bevestigt dat de consignatie bij gerechtelijke ontbinding en afsluiting
van de vereffening overeenkomstig art. 182 W.Venn. gebeurt bij de Deposito- en
Consignatiekas.
De website van de Deposito- en Consignatiekas schrijft de volgende procedure met
betrekking tot de consignatie van de schulden in het kader van artikel 184, § 5 W.Venn.
voor:
“In toepassing van artikel 184 alinea 5 van de wet van 19/03/20121, welke de wet
van de vennootschappen betreffende de procedure van vereffening wijzigt, is het
mogelijk de voorziene som voor de betaling van belastingen bij Deposito- en
Consignatiekas te consigneren als volgt:
- Het bedrag van de verschuldigde belasting storten op het rekeningnummer BE58
6792 0040 9979 - PCHQBEBB van Deposito- en Consignatiekas (DCK) - Kunstlaan
30 te 1040 Brussel met vermelding van "REK 10” en de naam van de vereffende
vennootschap.
- Een brief sturen waarin de storting wordt aangekondigd met vermelding het
bedrag en de naam en het adres van de vennootschap via gewone briefwisseling
of per e-mail (josiane.lombet@minfin.fed.be of denise.furnal@minfin.fed.be).
Een bewaargevingsbewijs wordt naar de deponent verstuurd.
Wanneer de deponent in het bezit is van het aanslagbiljet, dient hij dit over te
maken aan de DCK.
De DCK betaalt het verschuldigd bedrag aan het betreffende ontvangkantoor.
Indien het bedrag hoger is dan het verschuldigd bedrag, wordt het verschil aan de
persoon of vennootschap teruggestort. Indien het bedrag ontoereikend is wordt de
deponent verzocht het verschil op onze rekening bij te storten zodat de totale
schuld aan het ontvangkantoor kan betaald worden.”
(Zie: http://depositokas.be/Vennootschappen/Vennootschappen.htm)
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Het is passend te lezen “In toepassing van artikel 184, § 5 W.Venn. …”

Hoewel de tekst het enkel heeft over belastingschulden, werd door de Deposito- en
Consignatiekas bevestigd dat dit hetzelfde is voor alle schulden aan derden die in dit kader
worden geconsigneerd.
De consignatie gebeurt door de storting van een globaal, niet-geïndividualiseerd bedrag.
In de begeleidende brief die hoger wordt vermeld, zal verder aangegeven worden welke
bestemming moet worden gegeven aan welke bedragen (met indicatie van de
rechthebbende schuldeisers of aandeelhouders indien hun identiteit reeds vaststaat), in
voorkomend geval vergezeld van facturen of andere nuttige informatiestukken.
2. Controlewerkzaamheden en redactie van het controleverslag door de
commissaris, bedrijfsrevisor of extern accountant
Voor de vennootschappen die onder toepassing vallen van artikel 181 W.Venn. dient een
controleverslag te worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of extern
accountant (hierna: de beroepsbeoefenaar) overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid
W.Venn. Krachtens het nieuwe artikel 184, § 5, tweede lid W.Venn. moet de al dan niet
terugbetaling of consignatie van de schulden aan derden vermeld worden in de conclusies
van het controleverslag opgesteld door de beroepsbeoefenaar.
De beroepsbeoefenaar, die belast is met de redactie van dit verslag, zal zich in de eerste
plaats baseren op de staat van actief en passief die hem werd voorgelegd overeenkomstig
artikel 181, § 1, derde lid W.Venn. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
om hem alle bijkomende informatie te verschaffen indien zich nog wijzigingen hebben
voorgedaan na de datum waarop de staat van actief en passief werd opgesteld. Deze
wijzigingen kunnen erin bestaan dat schulden die opgenomen waren in de staat van actief
en passief inmiddels werden terugbetaald of geconsigneerd door het bestuursorgaan. Maar
ook dat nieuwe schulden zijn opgedoken of ontstaan, die niet voorkwamen in de staat van
actief en passief. Het bestuursorgaan zal het bewijs dienen te leveren dat deze schulden
werden terugbetaald of geconsigneerd.
De vermelding in de conclusies van zijn controleverslag houdt rekening met de toestand
van de schulden tot op het moment van de ondertekening van zijn controleverslag.
Deze vermelding dient de evolutie van de schulden te weerspiegelen sinds het opmaken
van de staat van actief en passief, zowel wat de betaling of de consignatie van de in de
staat opgenomen schulden betreft, als wat de betaling of consignatie van de schulden
betreft die ontstaan of die pas voor de beroepsbeoefenaar kenbaar worden na deze staat
en tot op de dag van ondertekening van zijn verslag.
Bijgevolg ziet de beroepsbeoefenaar erop toe dat hij van het bestuursorgaan een
geactualiseerde lijst ontvangt van de sinds het opmaken van de staat van actief en passief
tot op de dag van ondertekening van zijn controleverslag ontstane schulden met
vermelding van hun eventuele betaling of consignatie.
Bovendien wendt hij zijn professionele oordeelsvorming aan op grond van zijn kennis van
de vennootschap en van een risicoanalyse teneinde de nodige controlewerkzaamheden op
te zetten om een redelijke zekerheid te verkrijgen dat de ontvangen lijst volledig en correct
is. Deze controlewerkzaamheden kunnen onder meer het volgende omvatten:
bevestigingsbrief,
onderzoek
van
de
boekhoudbescheiden
en
van
de
verantwoordingsstukken na het opmaken van de staat, enz.
De beroepsbeoefenaar zal bij zijn controlewerkzaamheden – in voorkomend geval – in het
bijzonder nagaan of:
alle schulden ten aanzien van derden, opgenomen in de staat van activa en passiva
opgemaakt overeenkomstig artikel 181, § 1 W.Venn., op datum van ondertekening

-

-

van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
de staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig artikel 181, § 1 W.Venn.,
waaruit blijkt dat er tot op de datum van ondertekening van dit controleverslag geen
schulden ten aanzien van derden zijn, getrouw is;
de verklaring van het bestuursorgaan – opgesteld op de datum van de ondertekening
van zijn controleverslag – dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die
opgenomen zijn in de staat van activa en passiva volgens artikel 181, § 1 W.Venn.
getrouw is;
de getrouwheid blijkt van de verklaring van het bestuursorgaan dat de andere
schulden aan derden – dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en passiva
volgens artikel 181, § 1 W.Venn. – op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.

Bij wijze van besluit van zijn controles kan de beroepsbeoefenaar de volgende vermelding
in de conclusies van zijn controleverslag opnemen:
“Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt
en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de
beroepsnormen van het [IAB]/[IBR]2, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten
aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.”
In voorkomend geval aangevuld met: “Bovendien willen wij erop wijzen dat de
roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van xxx EUR,
die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening
door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.”
Het controleverslag van de beroepsbeoefenaar maakt in de conclusies aldus duidelijk
melding van de terugbetaling of consignatie van alle schulden tot op het ogenblik van het
ondertekenen van zijn controleverslag.
Aangezien de beroepsbeoefenaar zijn controleverslag moet afleveren ten minste vijftien
dagen voorafgaand aan de algemene vergadering, kan hij het in voorkomend geval op
grond van zijn professionele oordeelsvorming aangewezen vinden om een aanvullend
controleverslag op te stellen, uiterlijk op de dag van het verlijden van de akte in geval van
kennisname van het bestaan van nieuwe schulden tussen het moment van het
ondertekenen van zijn controleverslag en de dag van het verlijden van de akte.
3. Het verlijden van de akte
De notaris zal de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap, die de
voorbereidende maatregelen hebben getroffen met het oog op de ontbinding met
onmiddellijke afsluiting van de vereffening, erop wijzen dat zij aanwezig dienen te zijn op
de algemene vergadering die hierover moet beraadslagen, nu zij bij gebrek aan
vereffenaar de verantwoordelijkheid hierin zullen opnemen (art. 185 W.Venn.).
Het bestuursorgaan zal de volgende verklaringen moeten afleggen:
1. Voor de vennootschappen die niet zijn onderworpen aan de verslaggevingverplichtingen
van artikel 181 W.Venn. (de VOF, de Comm.V, de CVOA, het ESV, de LV) zal het
bestuursorgaan moeten verklaren in de akte dat er geen schulden meer zijn omdat zij
werden terugbetaald respectievelijk geconsigneerd overeenkomstig artikel 185 W.Venn.
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Schrappen wat niet past.

2. Ook voor de vennootschapsvormen waar wel de verslaggevingplicht van artikel 181
W.Venn. speelt (de BVBA, de NV, de CVBA, de Comm.VA, de SE, de SCE) en waar er dus
een verslag zal zijn van de commissaris, bedrijfsrevisor of extern accountant, zal het
bestuursorgaan dienen te verklaren in de akte dat zich geen wijzigingen hebben
voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en
de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten
verschijnen, of in voorkomend geval dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
3. Indien op het moment van de redactie van het verslag van de commissaris, de
bedrijfsrevisor of de extern accountant bepaalde schulden nog niet waren terugbetaald of
geconsigneerd, evenals wanneer nieuwe schulden zijn opgedoken na de opmaak van dit
verslag en het verslag niet werd aangepast via een aanvullend controleverslag, zal het
bestuursorgaan in de akte moeten verklaren of deze schulden inmiddels werden
aangezuiverd overeenkomstig art. 184, § 5 W.Venn., hetzij via terugbetaling, hetzij via
consignatie. Bij gebrek aan volledige aanzuivering kan de vereffening niet worden
afgesloten in dezelfde akte en zal een vereffenaar moeten worden aangesteld.
Stappenplan voor de ontbinding en vereffening in één akte
1.

Door het bestuursorgaan op te stellen documenten en verslagen

1.1. Voorstel tot ontbinding, bij toepassing artikel 181, § 1 W.Venn. (CVBA, Comm. VA,
BVBA, SE, SCE, NV)
‐
‐
‐

‐

Verslag met toelichting van het voorstel tot ontbinding door het bestuursorgaan.
Staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
Opdracht toe te vertrouwen aan de commissaris of, bij ontstentenis, aanstelling van
een bedrijfsrevisor of een extern accountant, die wordt aangewezen om verslag uit te
brengen over de staat van activa en passiva.
Agenda van de buitengewone algemene vergadering.

1.2. Bijkomende informatie aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de extern accountant
‐

‐

In geval van het bestaan van schulden die zijn opgenomen in de staat van activa en
passiva volgens artikel 181, § 1 W.Venn., bewijs van hun betaling of van hun
consignatie bij de Deposito- en Consignatiekas3, bij toepassing van artikel 184, § 5,
eerste lid, 2° W.Venn.
Bevestigingsbrief van het bestuursorgaan met de mededeling van een geactualiseerde
lijst van de sinds het opmaken van de staat van activa en passiva tot op de dag van
ondertekening van zijn controleverslag ontstane schulden met vermelding van hun
eventuele betaling of consignatie.

1.3. Bijkomende informatie aan de buitengewone algemene vergadering mee te delen,
wegens niet van toepassing zijn van artikel 190 W.Venn. (toepassing van artikel 190,
§ 3 W.Venn.)
‐

Bewijs van de betaling van alle schulden aan derden, die blijken uit de staat van activa
en passiva volgens artikel 181, § 1 W.Venn., of van de consignatie ervan bij de

3 Toepassing van de wet van 24 juli 1921 op de buitenbezitstelling van de titels aan toonder (BS van 10 augustus 1921),
gewijzigd bij de Wet van 10 april 1923 (BS van 13 april 1923) en van 22 maart 1995 (BS van 29 april 1995).

‐

‐

‐

‐

‐

Deposito- en Consignatiekas, bij toepassing van artikel 184, § 5, eerste lid, 2°
W.Venn. (vergelijk met artikel 190, § 1, eerste en tweede lid, en § 2 W.Venn.).
Verklaring dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die opgenomen zijn
in de staat van activa en passiva volgens artikel 181, § 1 W.Venn. of uit de bijkomende
informatie meegedeeld aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de extern
accountant, zoals bedoeld in punt 1.2. hiervoor, of in voorkomend geval bewijs van
de betaling van deze schulden of van de consignatie ervan bij de Deposito- en
Consignatiekas, bij toepassing van artikel 184, § 5, eerste lid, 2° W.Venn.
Verklaring dat zij erop werden gewezen dat, bij gebreke aan benoeming van
vereffenaars (bij toepassing van artikel 184, § 5, eerste lid, 1° W.Venn.), het
bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd, bij
toepassing van artikel 185 W.Venn.
Verdelingsplan met berekening, in voorkomend geval, van de in te houden RV en van
het netto-aandeel van iedere vennoot in de vereffening (vergelijk met artikel 190, §
1, derde lid W.Venn.).
Voorbereiding van de mandaten, in voorkomend geval, voor de betaling van de RV en
voor de verdeling van het netto-aandeel van iedere vennoot in de vereffening, ter
goedkeuring bij de buitengewone vergadering (vergelijk met artikel 190, § 2, eerste
lid W.Venn.).
In voorkomend geval voorbereiding van de consignatie van de sommen en waarden
die aan de vennoten zijn toegekend en die hun niet bezorgd konden worden bij de
Deposito- en Consignatiekas.

1.4. Bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering (CVBA, Comm. VA, BVBA,
NV)
‐

‐
‐
‐
‐

‐

Oproeping van de vennoten, het bestuursorgaan en in voorkomend geval de
commissaris bij aangetekend schrijven 15 dagen voor de datum van de algemene
vergadering – overeenkomstig de artikelen 269, 381 of 535, naargelang het een
BVBA, een CVBA of een NV, dan wel een Comm. VA betreft – tenzij verzaking aan de
oproepingsformaliteiten.
Toevoegen aan de oproeping van het verslag met toelichting van het voorstel tot
ontbinding door het bestuursorgaan, bij toepassing van artikel 181, § 2 W.Venn.
Toevoegen aan de oproeping van de staat van activa en passiva, die niet meer dan
drie maanden voordien is vastgesteld, bij toepassing van artikel 181, § 2 W.Venn.
Toevoegen aan de oproeping van het controleverslag over de staat van activa en
passiva, bij toepassing van artikel 181, § 2 W.Venn.
Toevoegen aan de oproeping van bijkomende informatie aan de buitengewone
algemene vergadering overeenkomstig 1.3., wegens niet van toepassing zijn van
artikel 190 W.Venn.
Toevoegen aan de oproeping van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering.

2.

Opstellen van verslagen door de commissaris of, bij ontstentenis, een
bedrijfsrevisor of een extern accountant, bij toepassing artikel 181, § 1
W.Venn. (CVBA, Comm. VA, BVBA, SE, SCE, NV)

2.1. Controleverslag over de staat van activa en passiva (artikel 181, § 1, derde lid
W.Venn.)
‐

‐

‐

‐
-

-

-

‐
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Opstellen opdrachtbrief (toepassing van de ‘Normen inzake de controle bij het voorstel
tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (artikel 181
W.Venn.)’, paragraaf 1.6.1.).
Verslag over de staat van activa en passiva en in voorkomend geval over de verkregen
informatie betreffende de hierin niet opgenomen schulden – die uit de bijkomende
informatie overeenkomstig 1.2. of uit de controlewerkzaamheden van de
bedrijfsrevisor of de extern accountant blijken – met vermelding inzonderheid of
daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is
weergegeven (toepassing van artikel 181, § 1, derde lid W.Venn. en van de ‘Normen
inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid (artikel 181 W.Venn.)’).
In voorkomend geval volgens de professionele oordeelsvorming van de commissaris
of,
bij
ontstentenis,
de
bedrijfsrevisor
of
de
extern
accountant,
controlewerkzaamheden uitvoeren die hij nuttig acht om na te gaan of er geen nieuwe
schulden zijn ontstaan of voor de beroepsbeoefenaar pas kenbaar worden tussen de
datum van opmaak van de staat van activa en passiva en de datum van opstellen van
het controleverslag.
De beroepsbeoefenaar zal bij zijn controlewerkzaamheden – in voorkomend geval –
in het bijzonder nagaan of:
Alle schulden ten aanzien van derden, opgenomen in de staat van activa en passiva
opgemaakt overeenkomstig artikel 181, § 1 W.Venn., op datum van ondertekening
van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
De staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig artikel 181, § 1 W.Venn.,
waaruit blijkt dat er tot op de datum van ondertekening van dit controleverslag geen
schulden ten aanzien van derden zijn, getrouw is;
De verklaring van het bestuursorgaan – opgesteld op de datum van de ondertekening
van zijn controleverslag – dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die
opgenomen zijn in de staat van activa en passiva volgens artikel 181, § 1 W.Venn.
getrouw is;
De getrouwheid blijkt van de verklaring van het bestuursorgaan dat de andere
schulden aan derden – dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en passiva
volgens artikel 181, § 1 W.Venn. – op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Vermelding in de conclusies van het verslag dat: “Op grond van de informatie die ons
door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij
hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het [IAB]/[IBR] 4, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening
van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd.”, in voorkomend geval aangevuld met: “Bovendien willen wij
erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag
van xxx EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot
vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.” (toepassing van
artikel 184, § 5, tweede lid W.Venn.).

Schrappen wat niet past.

2.2. Bijkomende informatie aan de buitengewone algemene vergadering op te nemen in
het controleverslag in verband met de toepassing van artikel 184, § 5, eerste lid, 2°,
en tweede lid W.Venn.
‐

‐

‐

‐

Informatie over de betaling van alle schulden ten aanzien van derden, opgenomen in
de staat van activa en passiva opgemaakt overeenkomstig artikel 181, § 1 W.Venn.,
of over de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen.
Informatie over de betaling van de andere schulden aan derden dan deze die
opgenomen zijn in de staat van activa en passiva volgens artikel 181, § 1 W.Venn.,
zoals deze in voorkomend geval blijken uit de verklaring van het bestuursorgaan, of
over de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen.
Vermelding van de bevestigingsbrief van het bestuursorgaan met de bevestiging dat
alle schulden die in voorkomend geval ontstaan zijn sinds de datum van vaststelling
van de staat van activa en passiva aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de extern
accountant werden meegedeeld.
Informatie over het verdelingsplan van het bestuursorgaan, met berekening van de in
te houden RV en van het netto-aandeel van iedere vennoot in de vereffening (vergelijk
met artikel 190, § 1, derde lid W.Venn.).

2.3. Aanvullend controleverslag over de schulden die niet opgenomen zijn in de staat van
activa en passiva (artikel 181, § 1, derde lid W.Venn.)
‐

In geval van kennisname tussen de datum van opstellen van het controleverslag en
de datum van verlijden van de akte van het bestaan van schulden, die niet
opgenomen zijn in de staat van activa en passiva volgens artikel 181, § 1 W.Venn.,
kan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de extern accountant het op grond van zijn
professionele oordeelsvorming aangewezen vinden om over te gaan tot de opstelling
van een aanvullend controleverslag omtrent de betaling van deze schulden of van de
consignatie ervan bij de Deposito- en Consignatiekas, bij toepassing van artikel 184,
§ 5, eerste lid, 2° W.Venn.

3.

Buitengewone algemene vergadering tot ontbinding, vereffening en sluiting
van de vereffening (CVBA, Comm. VA, BVBA, NV)

‐

Onderzoek door de notaris van het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap waarbij hij optreedt,
krachtens artikel 181, § 1 W.Venn. gehouden is (toepassing van artikel 181, § 4,
eerste lid W.Venn.).
Vaststelling van de geldigheid van de buitengewone algemene vergadering, met
betrekking tot de aanwezigheid of geldige vertegenwoordiging van alle
aandeelhouders of vennoten (toepassing van artikel 184, § 5, eerste lid, 3° W.Venn.).
Kennisname van het verslag met toelichting van het voorstel tot ontbinding door het
bestuursorgaan en van de staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden
voordien is vastgesteld.
Kennisname van het controleverslag – in voorkomend geval van het aanvullend
contoleverslag overeenkomstig 2.3. – over de staat van activa en passiva.
Overname in de authentieke akte van de conclusies van het controleverslag over de
staat van activa en passiva (toepassing van artikel 181, § 4, tweede lid W.Venn.).
Kennisname van de bijkomende informatie van het bestuursorgaan aan de
buitengewone vergadering, wegens niet van toepassing zijn van artikel 190 W.Venn.
Verklaring dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit de
staat van activa en passiva volgens artikel 181, § 1 W.Venn., of in voorkomend geval

‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

bewijs van de betaling van deze schulden of van de consignatie ervan bij de Depositoen Consignatiekas, bij toepassing van artikel 184, § 5, eerste lid, 2° W.Venn.
Verklaring van het bestuursorgaan dat, bij gebreke aan benoeming van vereffenaars
(bij toepassing van artikel 184, § 5, 1° W.Venn.), het bestuursorgaan ten aanzien van
derden als vereffenaars worden beschouwd, bij toepassing van artikel 185 W.Venn.
Vaststelling dat de voorwaarden van artikel 184, § 5, eerste lid W.Venn. vervuld zijn
om te kunnen overgaan tot de ontbinding en vereffening in één akte.
Besluit met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de ontbinding en
vereffening in één akte, bij toepassing van artikel 184, § 5 W.Venn.
Goedkeuring van het verdelingsplan met berekening van de in te houden RV en van
het netto-aandeel van iedere vennoot in de vereffening (vergelijk met artikel 190, §
1, derde lid W.Venn.).
Goedkeuring van de mandaten voor de betaling, in voorkomend geval, van de RV en
voor de verdeling van het netto-aandeel van iedere vennoot in de vereffening
(vergelijk met artikel 190, § 2, eerste lid W.Venn.).
In voorkomend geval goedkeuring van de consignatie van de sommen en waarden die
aan de vennoten zijn toegekend en die hun niet bezorgd konden worden bij de
Deposito- en Consignatiekas.
Verklaring van de vennoten dat in voorkomend geval het resterend actief door henzelf
wordt teruggenomen, bij toepassing van artikel 184, § 5, derde lid W.Venn.
Verklaring van de vennoten dat zij in voorkomend geval alle toekomstige activa en
passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
Vaststelling van de afloop van de vereffening.
Goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot
de datum van de algemene vergadering.
Beëindiging van het mandaat van het bestuursorgaan en in voorkomend geval van de
commissaris.
Kwijting aan het bestuursorgaan en in voorkomend geval aan de commissaris.
Afsluiting van de vereffening.
Bepaling van de plaats waar de boeken en bescheiden van de vennootschap moeten
worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar, bij toepassing van
artikel 195, § 1, tweede lid, 1°.
Volmacht om de formaliteiten ten gevolge van de ontbinding en vereffening te
vervullen en om de genomen besluiten uit te voeren.

4.

Formaliteiten na de ontbinding en vereffening

‐

Uitvoering van de mandaten voor de aangifte en de betaling, in voorkomend geval,
van de RV en voor de verdeling van het netto-aandeel van iedere vennoot in de
vereffening.
In voorkomend geval overmaken ter consignatie van de sommen en waarden die aan
de vennoten zijn toegekend en die hun niet bezorgd konden worden bij de Depositoen Consignatiekas.
In voorkomend geval uitvoering van de beslissing van de vennoten dat het resterend
actief door henzelf wordt teruggenomen, bij toepassing van artikel 184, § 5, derde lid
W.Venn.
Bekendmaking van de ontbinding en van de afsluiting van de vereffening,
overeenkomstig de artikelen 67, 73 en 195, § 1 W.Venn.
Doorhaling van de vennootschap bij de KBO.
Fiscale verplichtingen inzake btw en schrapping btw-nr.
Fiscale verplichtingen inzake vennootschapsbelastingen.
Schrapping van de financiële rekeningen.

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

