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Herstructurering 
“Een duurzame en belangrijke wijziging aan de structuur van de onderneming.”

Motieven aan de grondslag van een herstructurering:

• Realiseren van schaalvoordelen

• Nastreven van bepaalde strategische doelen 

• Toekomstige moeilijkheden op middellange/lange termijn

• Betreden van nieuwe geografische markten

• …
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1. Inleiding

2. Herstructurering van vennootschappen – Boek 12

3. Impact van het WVV

4. Herstructurering van verenigingen en stichtingen – Boek 13

5. Omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen – Boek 14

6. Ontbinding en vereffening

Agenda
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Herstructureringsvormen
Herstructurering

Fusie (door overneming/oprichting) 

Splitsing (door overneming/oprichting) 

De met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting 

De inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak 

De overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak 
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Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Deel 1 (Boeken 1 - 3): Algemene bepalingen

Deel 2 (Boeken 4 - 8): De vennootschappen

Deel 3 (Boeken 9 - 11): De verenigingen & 

stichtingen

Deel 4 (Boeken 12 - 14): Herstructurering  en 

omzetting

Deel 5: Europese vennootschapsvormen

• Boek 12: Herstructurering van 

vennootschappen

• Boek 13: Herstructurering van verenigingen 

en stichtingen

• Boek 14: Omzetting van vennootschappen, 

verenigingen en stichtingen 



Boek 12 – Herstructurering van 
vennootschappen



7© 2021 KPMG Law, a Belgian BV/SRL and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Fusie - Splitsing
Rechtsgevolgen

1. De overgenomen/gesplitste vennootschap houdt op te bestaan

2. De aandeelhouders in de overgenomen/gesplitste vennootschap worden 

aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap 

3. De verkrijgende vennootschap verwerft het volledige vermogen van de 

overgenomen vennootschap(pen)

Inbreng van algemeenheid of bedrijfstak
Rechtsgevolgen

1. Inbreng algemeenheid: geheel van activa en passiva van vennootschap die 

inbreng heeft gedaan wordt overgedragen aan de verkrijgende vennootschap

2. Inbreng bedrijfstak: activa en passiva verbonden aan bedrijfstak worden 

overgedragen aan verkrijgende vennootschap
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Schematisch - Fusie

BA

B

C (NewCo)

OprichtingOverneming

SH’s of A SH’s of B

SH’s of BSH’s of A

A

A

SH’s of A SH’s of B SH’s of A SH’s of B
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Schematisch – Geruisloze fusie

B

A

100%

B

SH’s of A
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Schematisch - Splitsing

C (existing)B (existing)

A

OprichtingOverneming

B (NewCo) C (NewCo)

A

SH’s of A SH’s of A

SH’s of A SH’s of B SH’s of A SH’s of C
SH’s of A SH’s of A
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Schematisch – Partiële splitsing

OprichtingOverneming

B 

(Existing)

A
A 

A

SH’s of A SH’s of A SH’s of B

B 

(NewCo)
A 

A A

SH’s of A SH’s of A SH’s of B
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Schematisch – Geruisloze partiële splitsing

B

A

100%

B

SH’s of A
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Schematisch – Inbreng van bedrijfstak

A

SH’s of A

X

B

X

SH’s of B

SHARES 

OF B
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Schematisch – Inbreng van algemeenheid 

SH’s of B

SH’s of A

Algemeenheid

Algemeenheid

A

B

SHARES OF B
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Procedurele vereisten

• Bij authentieke of 

onderhandse akte 

• Neerlegging bij griffie 

ondernemingsrechtbank 

uiterlijk zes weken vóór

fusiebesluit

• Bekendmaking in Bijlagen 

bij het Belgisch Staatsblad

• Via uittreksel of via 

mededeling 

vennootschapswebsite

• Vermeldingen:

➢ Stand van het vermogen 

van de te fuseren/ontbinden 

vennootschappen

➢ Wenselijkheid vanuit 

juridisch/ economisch 

standpunt

➢ Voorwaarden en wijze 

waarop

➢ De gevolgen

➢ Methoden ruilverhouding 

➢ Eventuele moeilijkheden 

➢ Toelichting en 

verantwoording 

voorgestelde ruilverhouding

• Vermeldingen:

➢ Relevantie en redelijkheid 

van de ruilverhouding

➢ Methoden ruilverhouding

➢ Passende methoden 

➢ Waardering elke gebruikte 

methode 

➢ Oordeel betrekkelijke 

gewicht

➢ Bijzondere moeilijkheden

• Tenzij strengere 

statutaire bepalingen:

➢ aanwezigheid: 

aandeelhouders, minstens 

50 % v/h kapitaal of totaal 

aantal uitgegeven aandelen

➢ Meerderheid: 3/4de van de 

uitgebrachte stemmen

Voorstel door 

bestuursorgaan

Omstandig 

schriftelijk verslag 

Verslag commissaris / 

bedrijfsrevisor/externe 

accountant

Algemene 

vergadering

Neerlegging ter griffie 

van de 

ondernemingsrechtbank

• Bekendmaking in 

Bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad

• In voorkomend geval, 

akte van 

statutenwijziging



Impact van het Wetboek van 
vennootschappen en 
verenigingen (“WVV”)
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1. Verduidelijking maximale opleg in geld bij kapitaalloze (verkrijgende) vennootschap

Artikel 12:2 WVV

Regeling: “Eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij 

gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen.”

Verduidelijking voor kapitaalloze vennootschapen 

• Afschaffing begrip kapitaal in BV en CV 

Aangepaste regeling: “Indien de verkrijgende vennootschap een vennootschap zonder kapitaal is, wordt met de 

fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten of 

aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in 

voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de vennoten of 

aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen.”

• Inbreng = niet-volgestorte deel van de inbreng

overschrijding heeft nietigheid fusie/splitsing tot gevolg

Belangrijkste wijzigingen 
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2. Verduidelijking van de wachttermijn herstructureringen

Onenigheid over de startermijn van 6 weken: neerlegging of publicatie?

➢ Verplichting tot bekendmaking blijft behouden, maar er hoeven niet langer 6 weken te liggen tussen de publicatie en 

de Algemene Vergadering

➢ Publicatie kan vorm aannemen van uittreksel maar ook via hyperlink naar de website van de vennootschap waar de 

documenten raadpleegbaar zijn

Belangrijkste wijzigingen 
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3. Grensoverschrijdende splitsing mogelijk 

• Veronderstelt dat recht dat van toepassing is op de buitenlandse vennootschap een gelijkaardige 

splitsingsprocedure kent (is minstens het geval binnen EER) en de rechtsgevolgen van splitsing in het Belgisch 

recht (i.h.b. artikel 12:13) aanvaardt

• Elke vennootschap moet voldoen aan de specifieke bepalingen en formaliteiten van de op haar van toepassing 

zijnde regelgeving

• Maar ook Belgische regels van toepassing op de buitenlandse vennootschap

— Bv. Zekerheidsstelling die schuldeisers van een Belgische gesplitste vennootschap kunnen vragen aan een 

buitenlandse vennootschap

— Bv. Buitenlandse vennootschap dient mee te werken aan de vervulling van de in artikel 12:14 WVV 

bepaalde voorwaarden m.b.t. tegenwerpelijkheid aan derden.

• Grensoverschrijdende toepassing geldt ook voor de partiële, geruisloze en gemengde splitsing

Belangrijkste wijzigingen
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Belangrijkste wijzigingen
3. Grensoverschrijdende splitsing mogelijk (vervolg)

— Quid grensoverschrijdende inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak?

“Hoewel het wetboek niet voorziet in een expliciete procedure voor een grensoverschrijdende toepassing van

overdrachten van algemeenheid of bedrijfstak, kan deze verrichting op een grensoverschrijdende wijze worden

toegepast mits naleving van de toepasselijke regels en principes van internationaal privaatrecht”
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4. Voorstel overdracht van algemeenheid of bedrijfstak

• Flexibilisering: het voorstel kan naast de authentieke nu ook in onderhandse vorm opgemaakt worden

• Let op: de akte dient nog steeds in authentieke vorm opgemaakt te worden 

5. NV met duaal bestuur

• “Bestuursorgaan” = Raad van toezicht

• Opmaak fusievoorstel komt dus toe aan Raad van Toezicht 

Belangrijkste wijzigingen 

W.Venn. WVV

Art. 770: … Dat voorstel en die akte 

worden in authentieke vorm opgemaakt.

Art. 12:103 : …Die akte van overdracht 

wordt in authentieke vorm opgemaakt.

Duaal 
bestuursmodel

Raad van toezicht Directieraad
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Belangrijkste wijzigingen
6. Mogelijkheid tot goedkeuring fusie zonder goedkeuring AV 

• Onder W.Venn. ook al mogelijk, maar onder WVV uitgebreid naar alle vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid (voorheen enkel NV)

• Niet langer onderscheid inzake vennootschapsvorm van de overgenomen vennootschap

W.Venn. WVV

Art. 699, §6: Wanneer een naamloze 

vennootschap ten minste 90 % maar niet alle 

aandelen en andere effecten waaraan stemrecht in 

de algemene vergadering is verbonden in de 

overgenomen naamloze vennootschap houdt, is 

de goedkeuring van de fusie door de algemene 

vergadering van de overnemende vennootschap 

zoals in de vorige paragrafen bepaald niet vereist…

Art. 12:30, §6: Wanneer een overnemende 

vennootschap die de rechtsvorm heeft van een 

besloten vennootschap, van een coöperatieve 

vennootschap, van een naamloze 

vennootschap, van een Europese vennootschap 

of van een Europese coöperatieve 

vennootschap en ten minste 90 % maar niet alle 

aandelen en andere stemrechtverlenende effecten 

in de overgenomen vennootschap houdt, moet de 

algemene vergadering van de overnemende 

vennootschap de fusie en de wijziging van het 

aantal aandelen van de overnemende 

vennootschap, en, in voorkomend geval, van haar 

kapitaal, ten gevolge van deze fusie niet 

goedkeuren…
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Belangrijkste wijzigingen
7. Boekhoudkundige retroactiviteit 

• Kan niet verder teruggaan dan de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds 

werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen

• De opbrengsten en kosten verbonden aan de overgedragen activa worden ook toegerekend aan de 

ontvangende vennootschap. Als hiervan wordt afgeweken moet hierbij rekening gehouden worden bij de 

bepaling van de waardering en de ruilverhouding

8. Wijziging van het voorwerp (‘doel’) naar aanleiding van fusie of splitsing

• W.Venn.: discussie over noodzaak dubbele verslaggevingsplicht (fusie/splitsing + doelwijziging)

• WVV: verslaggevingsplicht van de wijziging van het voorwerp moet niet worden toegepast indien de wijziging 

hiervan rechtstreeks voortvloeit uit de herstructurering 
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Belangrijkste wijzigingen
9. Partiële splitsing

• Definitie in WVV:

• Geruisloze partiële splitsing?

➢ Niet mogelijk onder W.Venn. → Oplossing in praktijk: voorafgaandelijk 1 aandeel verhangen 

➢ Art. 12:8. 2° WVV: de rechtshandeling waarbij een deel van het vermogen van een vennootschap, zowel de 

rechten als de verplichtingen, zonder ontbinding overgaat op een andere vennootschap die reeds al haar 

aandelen en andere stemrechtverlenende effecten bezit

W.Venn. WVV

Art. 677 : Worden met fusie of splitsing gelijkgesteld, de 

verrichtingen omschreven in de artikelen 671 tot 675, 

zonder dat alle overdragende vennootschappen ophouden 

te bestaan.

Art. 12:8.1° : de rechtshandeling waarbij een deel van het 

vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de 

verplichtingen, zonder ontbinding op één of meer 

bestaande vennootschappen of door haar opgerichte 

vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de 

vennoten of aandeelhouders van de overdragende 

vennootschap, van aandelen in de verkrijgende 

vennootschap of vennootschappen.
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Belangrijkste wijzigingen
10. Wat met de verslaggeving?

➢ Eerste voorontwerp WVV: controletaak enkel nog voor commissaris-bedrijfsrevisor (≠ externe accountant) 

➢ Gestemd WVV: schrapping bovenstaande, opnieuw zoals voorheen



Boek 13 – Herstructurering van 
verenigingen en stichtingen
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Verenigingen en stichtingen
FUSIES EN SPLITSINGEN 

• Geen enkele regeling in het oude vennootschapsrecht

• In de praktijk: ontbinding onmiddellijk gevolgd door 

inbreng vanwege vereffenaars van het gehele 

vermogen van de ontbonden entiteit in de verkrijgende 

rechtspersoon

➢ Onwerkzaam

➢ Nauwelijks waarborg van rechten van derden

• WVV: invoering regeling die in hoge mate gebaseerd is 

op de regeling van fusies en splitsing door overneming, 

zij het vereenvoudigd

INBRENG OM NIET VAN EEN ALGEMEENHEID OF VAN 

EEN BEDRIJFSTAK 

• Blijft ongewijzigd tegenover het oude 

vennootschapsrecht

• Artikel 58 V&S-wet

• Artikel 13:10 WVV



28© 2021 KPMG Law, a Belgian BV/SRL and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Fusie – Splitsing verenigingen en stichtingen
A. Ontbinding teneinde gehele vermogen in te brengen in één of meerdere 

vzw’s, stichtingen, universiteiten of publiekrechtelijke rechtspersonen

Besluit van de algemene 

vergadering:

➢ 2/3e leden aanwezig

➢ 4/5e van de uitgebrachte 

stemmen

➢ Notulen bij notaris 

(authentieke akte) tenzij 

universiteit of publ. rp.

➢ Publicatie notulen

➢ Tegenwerpelijk - derden 

Verrichtingsvoorstel:

a. Bestuursorganen betrokken vzw’s stellen gezamenlijk voorstel op

b. Voorstel omschrijft redenen verrichting, regels, staat activa en 

passiva te ontbinden rechtspersoon,…

c. Verslag over verrichtingsvoorstel en staat activa en passiva door 

commissaris (of aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant) 

Gevolgen: 

- Gehele vermogen van ontbonden vzw, zowel rechten als 

verplichtingen gaan over op de verkrijgende rechtspersoon

- Leden ontbonden vzw kunnen lidmaatschap verkrijgende vzw 

verwerven indien verrichtingsvoorstel dit bepaalt

- Ontbonden vzw houdt van rechtswege op met bestaan, uitz.: 
(i) Termijn 6 maanden

(ii) Vordering nietigverklaring: tot kracht van gewijsde gegane beslissing
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Inbreng om niet van een bedrijfstak of algemeenheid ten 
voordele van eenzelfde entiteit

B. Inbreng om niet van een bedrijfstak of algemeenheid ten voordele 

van eenzelfde entiteit

Algemene vergadering:

➢ Bevoegd om te 

beslissen 

➢ AV: 2/3e leden aanwezig

➢ AV: 2/3e van de 

uitgebrachte stemmen

Voorstel van inbreng van algemeenheid of bedrijfstak:

a. Voorstel wordt opgemaakt door bestuursorgaan inbrengende 

vzw indien inbreng plaatsvindt bij oprichting verkrijgende vzw

b. Aantal afzonderlijke voorstellen = aantal verkrijgende vzw’s

c. Verplichte vermeldingen

Omstandig verslag: 

- Bestuursorgaan inbrengende vzw maakt omstandig verslag incl. 

stand en vermogen betrokken vzw’s, wenselijkheid van inbreng, 

voorwaarden, wijze inbreng, toelichting en verantwoording 

gevolgen (vanuit juridisch, economisch standpunt en licht van 

voorwerp vzw)

Facultatief – echter:

afwijking WVV-procedure melden in akte + rechtsgevolgen art. 12:96 WVV niet van toepassing



Boek 14 – Omzetting van 
vennootschappen, verenigingen 
en stichtingen
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Grensoverschrijdende omzetting vennootschappen
EMIGRATIE 

• Belgische vennootschap

• Buitenlandse vennootschap

IMMIGRATIE 

• Buitenlandse vennootschap

• Belgische vennootschap
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Grensoverschrijdende omzetting
Oude vennootschapsrecht WVV

• Geen wetgevend kader

• Praktijk:

➢ Door middel van een statutenwijziging 

➢ Procedure nationale omvorming (art. 774-

787 W. Venn.)

➢ Onzekerheid?

• Wel wetgevend kader

• Voor zowel emigratie als immigratie van 

een vennootschap

Grensoverschrijdende omzetting is niet mogelijk voor een vennootschap die zich in een 

insolventieprocedure zou bevinden (art. 14:17 WVV)

➢ Belgische vennootschappen in bv. gerechtelijke reorganisatie 

➢ Buitenlandse vennootschappen ➔ lokaal recht 
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EMIGRATIE
• Voorstel bestuursorgaan

➢ Minimuminhoud: o.a. rechtsvorm, naam en zetel na omzetting; identiteit instrumenterende notaris; etc. (art. 

14:18 WVV)

• Neerlegging ter griffie en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

• Mogelijkheid zekerheidsstelling schuldeisers gedurende 2 maanden vanaf publicatie in de bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad

➢ Verzetsrecht voor schuldeisers en houders van andere rechten

➢ voor schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn 

evenals voor hun schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering tegen de vennootschap 

werd ingesteld vóór de bekendmaking van het omzettingsvoorstel 

➢ Verzoek te richten aan vennootschap én notaris, op straffe van onontvankelijkheid
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EMIGRATIE
• Bijzonder verslag bestuursorgaan

➢ (i) juridische en economische redenen van de omzetting; alsook ii) gevolgen voor schuldeisers, werknemers, 

aandeelhouders en andere effectenhouders

• Staat van activa en passiva (max. 4 maanden oud)

• Controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor over deze staat van activa en passiva

➢ Inclusief vermelding eventuele overwaardering nettoactief

• Besluit AV bij authentieke akte

➢ Aanwezigheidsquorum: ½ kapitaal of ½ aantal aandelen 

➢ Bijzondere meerderheid: goedkeuring door 4/5 van de stemmen

➢ Uitzonderingen, vb. :

➢ unanimiteit indien omzetting in/van vennootschap waarin vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn; 

vennootschap nog geen twee jaar bestaat, enz.
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EMIGRATIE
• Notaris levert attest af indien omzettingsformaliteiten zijn nageleefd

• Doorhaling RPR slechts mogelijk i.g.v. notarieel attest + inschrijving in het relevante register van land van 

immigratie

• Publicatie van doorhaling van de inschrijving in het Belgische vennootschapsregister

Naast de Belgische formaliteiten moet ook steeds gekeken worden naar de verschillende stappen die doorlopen 

moeten worden in het land van bestemming
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EMIGRATIE

Wachttermijn van 2 
maanden 

(zekerheidsstelling 
schuldeisers)

Voorstel bestuursorgaan Algemene vergadering 
van aandeelhouders 

voor de notaris

Attest afgeleverd door 
notaris

Publicatie in 
bijlagen BS

EMIGRATIE (OUTBOUND OMZETTING)

Bijzonder verslag 
bestuursorgaan en 

commissaris/ bedrijfsrevisor

Doorhaling van de 
inschrijving in RPR 

na registratie in 
land van immigratie
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• Authentieke akte voor de notaris 

• Statuten worden opgemaakt naar Belgisch recht 

• Akte en statuten worden gelijktijdig neergelegd en dit binnen de 30 dagen ter griffie van de 

ondernemingsrechtbank

• Omzetting en aangepaste statuten ➔ van kracht vanaf inschrijving in RPR

• Neerleggen staat van activa en passiva bij NBB

IMMIGRATIE

Voorlegging stukken om te bewijzen dat de formaliteiten zijn nageleefd in land van herkomst

Binnen 10 dagen bekendmaking in Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Staat van activa en passiva op moment van de omzetting

Binnen 30 dagen na authentieke akte

Weerlegbaar vermoeden van causaal verband voor schade geleden door derden
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IMMIGRATIE
IMMIGRATIE (INBOUND OMZETTING)

Ontvangst attest naleving 
buitenlandse 
voorschriften

Neerlegging 
authentieke akte en 

statute en publicatie in 
bijlagen BS

Registratie in RPR

Authentieke akte tot 
omzetting vennootschap

Neerlegging staat van active 
en passiva bij NBB

30 dagen
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Omzetting vennootschap in een (I)VZW

• Redenen omzetting + gevolgen 

voor de rechten van de 

vennoten gepaard gaande met:

➢ Ontwerp van de statuten van de 

(i)vzw

➢ Staat van activa en passiva 

(niet meer dan drie maanden 

oud)

➢ Controleverslag van 

cijfercommissaris/bedrijfsrevisor

/externe accountant

• Goedkeuring door alle 

vennoten

• Bij authentieke akte 

• Unanieme instemming 

• Neerlegging ter griffie van de 

ondernemingsrechtbank

• Bekendmaking in Bijlagen bij 

het Belgisch Staatsblad

• IVZW: goedkeuring Koning

Voorstel tot omzetting 

door het bestuursorgaan
Omzettingsbesluit

Publicatie 

omzettingsakte

• Enkel mogelijk indien de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
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Omzetting VZW
Van Naar Wetboek

VZW Erkende CVSO Art. 14:37 WVV e.v.

VZW CV erkend als SO Art. 14:37 WVV e.v.

VZW IVZW Art. 14:46 WVV e.v.

IVZW VZW Art. 14:46 WVV e.v.

VZW Buitenlandse vereniging Art. 14:51 WVV + Art. 14:54 

WVV e.v.

Buitenlandse vereniging VZW Art. 14:51 WVV + Art. 14:64 

WVV e.v.



Ontbinding en vereffening
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Juridische grondslag

Ontbinding vennootschap

Vereffening vennootschap

Ontbinding (I)VZW en stichting

• Artikelen 2:70 tot 2:75 WVV

• Artikelen 2:76 tot 2:108 WVV

• Artikelen 2:109 tot 2:114 WVV

Ontbinding en 
vereffening

Vereffening (I)VZW en stichting

• Artikelen 2:115 tot 2:141 WVV

+ Rechtspraak

WVV
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Proces ontbinding en vereffening

Drie vormen

- Vrijwillig

- Gerechtelijk

- Van rechtswege

Gevolgen

- Invereffeningstelling

- Afsluiting boekjaar (infra)

Verzilveren activa en aanzuivering
passiva

Omstandige staat

Jaarlijkse algemene vergadering met 
voorleggen jaarrekening
(≠ goedkeuring)

Verdeling vereffeningssaldo

Kwijting

Passieve rechtspersoonlijkheid
(5 jaar)

Heropening vereffening (infra)

Ontbinding Vereffening Sluiting vereffening

Ontbinding en vereffening in één akte (infra)
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Ontbinding van vennootschappen

▪ Gevolg van door wet omschreven feit of 
gebeurtenis

- Verstrijken duurtijd

- Verwezenlijking uitdrukkelijk
ontbindende voorwaarde

- VOF/CommV: minder dan twee 
vennoten

Vrijwillige ontbinding Gerechtelijke ontbinding Ontbinding van rechtswege

• Verslag bestuursorgaan

• Staat van activa en passiva (< 3 
maanden)

• VOF/CommV: enkel indien ontbinding en
vereffening in één akte

• Verslag commissaris/bedrijfsrevisor/ 
externe accountant

• VOF/CommV: enkel indien ontbinding en
vereffening in één akte

• Besluit algemene vergadering

- BV/CV/NV: ~ statutenwijziging

- VOF/CommV: unaniem

• Uittreksel notariële akte gepubliceerd

• Op verzoek aandeelhouder, 
belanghebbende en/of openbaar
ministerie

• Voorbeelden oorzaken

- Wettige redenen

- Daling nettoactief beneden
minimumkapitaal

- Slapende vennootschappen

• Vonnis ondernemingsrechtbank
gepubliceerd
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Bijzondere aandachtspunten vereffening

Vermelding op stukken uitgaande van vennootschap
bv. facturen, brieven, website, dagvaarding

Verbod wijzigen vennootschapsnaam
Bescherming schuldeisers

Rechtspersoonlijkheid vennootschap behouden
Actieve en passieve rechtspersoonlijkheid in functie van vereffening
bv. hoger beroep instellen, overeenkomsten uitvoeren, inschrijving KBO01

02

03

Vereffening

04 Verplaatsen zetel enkel na homologie
Indien dienstig voor vereffening
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Vereffenaar

Vereffenaar

• Statuten
• Algemene vergadering
• Rechter
• Uitz.: bestuurders van 

rechtswege

Aanstelling

• Alle handelingen stellen die nodig of dienstig
zijn voor de vereffening

• Machtiging algemene vergadering

• bv. voortzetting bedrijf, goederen
hypothekeren, openbare verkoop onroerend
goed

Bevoegdheden

• WVV: onbepaald

• Praktijk: één

• College mogelijk

Aantal

• Natuurlijke persoon / 
rechtspersoon

• Bevestiging of homologatie
enkel bij deficitaire
vereffening (infra)

Wie

• Bezoldigd / Kosteloos

• Voorrecht van de gerechtskosten
als aangesteld door rechter

Vergoeding

Vernieuwing 
WVV
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Deficitaire vereffening Vernieuwing 
WVV

Schulden > Baten

• Staat actief en passief (‘type 1’)

• Verdelingsplan (‘type 2’)

Bevestiging/homologatie benoeming vereffenaar

• Type 1

• Voorzitter ondernemingsrechtbank

• Eenzijdig verzoekschrift

• ‘competentie en integriteit’ (<> W.Venn.: ‘rechtschapenheid’)

• Uitz.: afstand indien enkel schulden t.a.v. aandeelhouders 
die schriftelijk akkoord geven

Goedkeuring verdelingsplan

• Type 2

• Ondernemingsrechtbank

• Eenzijdig verzoekschrift

• Uitz.: afstand indien enkel schulden t.a.v. aandeelhouders 
die schriftelijk akkoord geven
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Deficitaire vereffening & faillissement

Vennootschap in vereffening kan failliet worden verklaard

• Tot 6 maanden na sluiting vereffening

• Concrete invulling faillissementsvoorwaarden (Cass.18 februari 2005, Brussel 22 juni 2017, Gent 1 juni 2015)

• Vereffening mag geen afbreuk doen aan rechten van de schuldeisers (Cass. 5 juni 2020)

Faillissement als “stok achter de deur”

• Vereffenaar is orgaan van de vennootschap (<> curator neutral bewindvoerder)

• Curator heeft verdergaande bevoegdheden

Voordelen (deficitaire) vereffening ten opzichte van faillissement

• Normale afwikkeling vennootschap

• Reputatieschade vermijden

• Keuze vereffenaar en controle
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Sluiting vereffening

Bekendmaking in bijlagen bij Belgisch Staatsblad
• Sluiting van de vereffening
• Plaats bewaring boeken voor vijf jaar
• Maatregelen consignatie

Einde mandaat vereffenaar

Afrekening en toebedeling aan aandeelhouders
• Cijfermatig verslag aan algemene vergadering (vrijwillig) / rechtbank (gerechtelijk)
• Controle verslag commissaris/individueel onderzoeksrecht aandeelhouders01

02

03

Sluiting
Vereffening

04
Passieve rechtspersoonlijkheid vennootschap
• Vijf jaar na bekendmaking beslissing sluiting van vereffening
• Vordering tegen vereffenaar qualitate qua
bv. verweer tegen belastingaanslag gevestigd na sluiting vereffening
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Vergeten passiva

• Aandeelhouders

• Op de hoogte

• Beperkt tot 
ontvangen deel

Aansprakelijkheid
Heropening vereffening

• Vereffenaar qualitate qua

• Deficitaire vereffening

• Ontdekking activa

• Op verzoek onbetaalde
schuldeisers

Actio mandati

• Vereffenaar

• Kwijting

• bv. vereffening overhaast
afgesloten, onterecht
bezoldiging toegekend

Jegens derden

• Vereffenaar

• bv. vereffening afgesloten
voor afronden fiscale
controle, samenloop niet
gëerbiedigd

Vernieuwing 
WVV
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Ontbinding en vereffening in één akte (1)

Voorwaarden

• Geen vereffenaar aangeduid

• Schulden ten aanzien van aandeelhouders en derden

✓ Terugbetaald; 

✓ Geconsigneerd; of

✓ Schriftelijk akkoord

• Besluit algemene vergadering

• Terugname resterend actief door aandeelhouders zelf

Aanwezig/Vertegenwoordigd Meerderheid

BV/CV Aandeelhouders die ten minste de helft van 
het totaal aantal uitgegeven aandelen 
vertegenwoordigen

100% (‘Eenparigheid 
van stemmen’

NV Aandeelhouders die ten minste de helft van 
het kapitaal vertegenwoordigen

100% (‘Eenparigheid 
van stemmen’)

VOF/CommV Alle vennoten 100% 
(‘Unanieme 
instemming’)

Vernieuwing 
WVV

Besluit algemene vergadering

• Toepassing procedure ontbinding en vereffening in één akte

• Versoepeling ten opzichte van W.Venn. voor BV/CV/NV 
(alle aandeelhouders aanwezig/vertegenwoordigd)
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Ontbinding en vereffening in één akte (2)
Toepassing algemene procedure

• Verslag bestuursorgaan met voorstel ontbinding

• Staat van activa en passiva (< 3 maanden)

• Verslag van commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant

✓ Bevestiging van betaling, consignatie of schriftelijk akkoord van onbetaalde aandeelhouders en
schuldeisers in conclusie

Bijzondere aansprakelijkheid aandeelhouders (BV/CV/NV)

• Wanneer na sluiting vereffening niet betaalde of niet geconsigneerde schulden opduiken

• Ongeacht of op de hoogte

• Indien te goeder trouw: verhaal op bestuurders

• Ten belope van ontvangen aandeel in vereffeningssaldo

Afsluiting boekjaar

• Problematisch bij toepassing ontbinding en vereffening in één akte

• Jaarrekening op datum van ontbinding en vereffening in één akte

Vernieuwing 
WVV



Timing
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Nieuw WVV – Belangrijke data

01.05.2019

Nieuwe 
oprichtingen

Opt-In

01.01.2020

Verplichte 
omzetting bij 

statutenwijziging

Dwingende 
bepalingen?

01.01.2024

Uiterlijke datum

Van rechtswege 
omzetting

Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen (B.S. 4 april 2019)



Thank you
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