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1.1. Ontbinding

Ontbinding

Art. 2:70 WVV : Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden:

1° door een besluit van de algemene vergadering (“vrijwillige ontbinding”);
2° van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis (“ontbinding van 
rechtswege”);
3° door een gerechtelijke beslissing (“gerechtelijke ontbinding”).
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Ontbinding
Art. 2:71 WVV : vrijwillige ontbinding

§ 1. Het besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van een besloten vennootschap, een coöperatieve 
vennootschap, een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve 
vennootschap, dat op elk ogenblik kan worden genomen, vereist een statutenwijziging.

§ 2. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de 
algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene 
vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten. Voornoemde staat wordt, behoudens 
met redenen gemotiveerde afwijking, opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 
3:1.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een 
externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een 
getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.

(…)

Ontbinding
Art. 2:71 WVV : vrijwillige ontbinding

§ 6. Vooraleer de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte op te stellen, moet de 

notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe 

de vennootschap waarbij hij optreedt, krachtens paragraaf 2 is gehouden.

In de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris, de bedrijfsrevisor of de 

externe accountant overeenkomstig paragraaf 2 heeft opgemaakt.
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Ontbinding

Art. 2:72 WVV : ontbinding van rechtswege

Onverminderd de bijzondere bepalingen waarin dit wetboek voorziet, worden de vennootschappen van 
rechtswege ontbonden door het verstrijken van de duur waarvoor zij zijn aangegaan of door een 
uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde waaraan de vennoten of aandeelhouders de vennootschap in de 
statuten hebben onderworpen.

Ontbinding

Art. 2:73 WVV : gerechtelijke ontbinding

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap kan zitting houdend 
zoals in kort geding op verzoek van een aandeelhouder of vennoot om wettige redenen de ontbinding 
uitspreken van een vennootschap.
Er zijn niet alleen wettige redenen wanneer een aandeelhouder of vennoot zijn verplichtingen in grove 
mate verzuimt of wanneer een kwaal het hem onmogelijk maakt om ze uit te voeren, maar ook in alle 
andere gevallen die de normale voortzetting van de zaken van de vennootschap onmogelijk maken, zoals 
de diepgaande en blijvende onenigheid tussen de aandeelhouders of vennoten.
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Ontbinding

Art. 2:74 WVV : gerechtelijke ontbinding

§ 1. De rechtbank kan op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie, dan wel na 
mededeling door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden krachtens artikel XX.29 van het 
Wetboek van economisch recht, de ontbinding uitspreken van een vennootschap die haar verplichting 
om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig de artikelen 3:10 en 3:12 niet is nagekomen.
In geval van mededeling door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden kan de rechtbank hetzij 

een regularisatietermijn uitspreken, waarbij zij het dossier voor opvolging terugverwijst naar de kamer 
voor ondernemingen in moeilijkheden, hetzij de ontbinding uitspreken.
In geval van een verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie kent de rechtbank een 

regularisatietermijn toe van tenminste drie maanden, en verwijst het dossier voor opvolging naar de 
kamer voor ondernemingen in moeilijkheden. Na afloop van de termijn doet de rechtbank uitspraak op 
verslag van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden.
De vordering tot ontbinding bedoeld in deze paragraaf kan slechts worden ingesteld na het verstrijken 

van een termijn van zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het boekjaar.
Die vordering wordt ingesteld tegen de vennootschap.

Ontbinding

Art. 2:74 WVV : gerechtelijke ontbinding

§ 2. Ingevolge mededeling door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden krachtens artikel XX.29 
van het Wetboek van economisch recht, kan de rechtbank hetzij een regularisatietermijn toekennen en 
het dossier voor opvolging terug verwijzen naar de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden, hetzij 
de ontbinding van een vennootschap uitspreken:

1° wanneer die vennootschap ambtshalve werd geschrapt met toepassing van artikel III.42, § 1, 5°, van 
het Wetboek van economisch recht;
2° indien zij ondanks twee oproepingen met dertig dagen tussentijd, waarvan de tweede per 

gerechtsbrief, niet voor de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden is verschenen;
3° indien de leden van het bestuursorgaan ervan niet over de fundamentele beheersvaardigheden of 

niet over de beroepsbekwaamheid beschikken die voor de uitoefening van haar activiteit bij wet, decreet 
of ordonnantie worden opgelegd.
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1.2. Vereffening

Vereffening

Art. 2:76 WVV

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting 
daarvan.
Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

Art. 2:79 WVV

Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de vennoten-zaakvoerders in de 
vennootschappen onder firma of in de commanditaire vennootschappen, de leden van de raad van 
bestuur of de leden van directieraad in een Europese vennootschap of Europese coöperatieve 
vennootschap alsook de bestuurders in de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap, en de 
naamloze vennootschap, ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel 
zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de 
vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of 
door de rechtbank.
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Vereffening

Art. 2:80 WVV : onmiddellijke sluiting van de vereffening

Onverminderd artikel 2:71, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk 
met naleving van de volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar benoemd;

2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van 
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te 
voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of 
externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze 
betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet 
vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is 
opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk 
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen 
commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, 
een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;

Vereffening

Art. 2:80 : onmiddellijke sluiting van de vereffening

Onverminderd artikel 2:71, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte 
mogelijk met naleving van de volgende voorwaarden (vervolg):

3° de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de 
sluiting van de vereffening in één akte:

a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een 
commanditaire vennootschap;

b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 
voor zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal 
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de 
helft van het kapitaal.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
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Vereffening
Art. 2:100 WVV : sluiting van de vereffening

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt 
de vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, 
houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Het verslag bevat in 
voorkomend geval de informatie over de teruggave van de inbrengen en de uitkering van een 
eventueel vereffeningssaldo aan de aandeelhouders of vennoten. Deze documenten worden 
gecontroleerd door de commissaris. Als er geen commissaris is, beschikken de vennoten of 
aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door 
een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Aan de termijn van één maand kan slechts worden 
verzaakt met instemming van alle vennoten of aandeelhouders en houders van 
stemrechtverlenende effecten, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot 
sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan 
de behandeling van enig ander agendapunt.

Vereffening
Art. 2:100 WVV : sluiting van de vereffening (vervolg)

Nadat zij in voorkomend geval kennis heeft genomen van het verslag van de commissaris, beslist de 
algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen. Bij afzonderlijke stemming beslist 
zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, 
en over de sluiting van de vereffening.

Art. 2:102 WVV : bekendmaking sluiting

§ 1. De sluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:7 en 2:13.

Sluiting vereffening mag onderhands verlopen maar moet gepubliceerd worden in Staatsblad
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Vereffening
Art. 2:84 WVV : Deficitaire vereffening

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede 
lid, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de 
benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de 
voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. 

Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de 
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle 
aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te 
gaan met de benoeming.

Verplichte voorlegging benoeming vereffenaar aan rechtbank ter goedkeuring (itt
“batige” vereffeningen)

Vereffening
Art. 2:97, §2 WVV : Deficitaire vereffening

§ 2. Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100, § 1 (de sluitingsbalans), blijkt dat niet alle 
schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening 
wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën 
schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank. Voormeld verzoekschrift mag worden 
ondertekend door de vereffenaar, door een advocaat of door een notaris.

De in het eerste lid bedoelde verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van 
verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, 
aandeelhouders of vennoten van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders of vennoten 
schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan 
van verdeling.

Eventuele  voorlegging verdelingsplan aan de rechtbank (itt “batige” vereffeningen)
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Vereffening

Art. 2:105 WVV : heropening vereffening

§ 1. Indien na de sluiting van de vereffening blijkt dat één of meerdere actieve 
vermogensbestanddelen van de vennootschap werden vergeten, kan elke schuldeiser wiens 
schuldvordering niet integraal werd voldaan de heropening van de vereffening vorderen.

De vordering tot heropening van de vereffening wordt ingesteld tegen de vereffenaars die laatst in 
functie waren of de in artikel 2:79 aangewezen personen.

De rechtbank beveelt slechts de heropening van de vereffening indien de waarde van het vergeten 
actieve vermogensbestanddeel de kosten van de heropening overschrijdt.

§ 2. Onverminderd de rechten van derden te goeder trouw verkrijgt de vennootschap door de 
heropening opnieuw rechtspersoonlijkheid en wordt zij van rechtswege eigenaar van het vergeten 
actieve vermogensbestanddeel. De vereffenaars die laatst in functie waren verkrijgen opnieuw deze 
hoedanigheid tenzij de rechtbank hen vervangt of het aantal beperkt. Bij een heropening van een 
vereffening bedoeld in de artikelen 2:80 en 2:81 kan de rechtbank een vereffenaar aanwijzen.

Vereffening

Art. 2:87 WVV : bevoegdheden van de vereffenaar

§ 1. Tenzij de statuten, het benoemingsbesluit of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de 
vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de 
vennootschap.

De statuten, het benoemingsbesluit of de rechterlijke uitspraak kunnen de bevoegdheden van de 
vereffenaar beperken. Zodanig beperking kan aan derden worden tegengeworpen mits neerlegging 
en bekendmaking overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1°.

In afwijking van het tweede lid kunnen bevoegdheidsbeperkingen van de vereffenaar opgenomen 
in de statuten, in het benoemingsbesluit of de rechterlijke uitspraak in een besloten vennootschap, 
een coöperatieve vennootschap en een naamloze vennootschap niet aan derden worden 
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
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Vereffening
Art. 2:87 WVV : bevoegdheden van de vereffenaar

§ 2. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de 
vertegenwoordiging in rechte.

De statuten, het benoemingsbesluit of de rechterlijke uitspraak kunnen aan deze 
vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperking kan aan derden 
worden tegengeworpen mits neerlegging en bekendmaking overeenkomstig de artikelen 2:8 en 
2:14, 1°.

In afwijking van het tweede lid kunnen beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van 
de vereffenaar opgenomen in de statuten, in het benoemingsbesluit of de rechterlijke uitspraak in 
een besloten vennootschap, een coöperatieve vennootschap en een naamloze vennootschap niet 
aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking neergelegd en bekendgemaakt 
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1°.

§ 3. De vereffenaar kan de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien hij 
de verkoop nodig acht voor de betaling van de schulden van de vennootschap. Onverminderd wat is 
bepaald in artikel 2:88, § 1, 5°, worden de onroerende goederen steeds openbaar verkocht.

Vereffening
Art. 2:88 WVV

§ 1. In afwijking van artikel 2:87 en niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling kan de 
vereffenaar de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering, 
verleend overeenkomstig artikel 2:83:

1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking van de activa;
2° kredieten aangaan voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
3° de goederen van de vennootschap hypothekeren of in pand geven;
4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars 
deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;

5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de 
vereffenaar deze nodig acht voor de betaling van de schulden van de vennootschap;

6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
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Vereffening
Art. 2:88 WVV (vervolg)

§ 2. De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van 
de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten 
voorgeschreven voor een statutenwijziging.

§ 3. De machtiging bedoeld in de paragrafen 1 en 2 wordt verleend door de algemene vergadering, 
hetzij in het benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.

§ 4. In het geval van een gerechtelijke ontbinding wordt de machtiging bedoeld in paragrafen 1 en 2 
verleend door de rechtbank.

Vereffening
Art. 2:106 : aansprakelijkheid vereffenaar

Iedere vereffenaar is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van de 
hem opgedragen taak.
De vereffenaars zijn jegens de vennootschap en jegens haar schuldeisers aansprakelijk voor fouten 

begaan in de uitvoering van hun opdracht. Dit geldt ook jegens andere derden voor zover de 
begane fout een buitencontractuele fout is.
Indien de vereffenaars een college vormen, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of 

nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Zelfs indien de vereffenaars geen college vormen, zijn zij zowel jegens de vennootschap als jegens 

derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van de 
bepalingen van dit wetboek of van de statuten van de vennootschap.
Voor fouten of overtredingen waaraan hij geen deel heeft gehad wordt een vereffenaar evenwel 

van zijn aansprakelijkheid ontheven indien hij de fout of overtreding heeft gemeld aan de algemene 
vergadering of, in geval van gerechtelijke ontbinding, aan de rechtbank.
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Vereffening
Art. 2:107 WVV : vordering tegen vereffenaars

De algemene vergadering beslist of tegen de vereffenaars een vennootschapsvordering moet 
worden ingesteld. Zij kan één of meer lasthebbers aanstellen voor de uitvoering van die beslissing.
Minderheidsaandeelhouders van een besloten vennootschap of een coöperatieve vennootschap die 
voldoen aan de voorwaarden van artikel 5:104, § 1, of artikel 6:89, § 1, kunnen voor rekening van de 
vennootschap een aansprakelijkheidsvordering tegen de vereffenaars instellen. Artikel 5:104 is van 
overeenkomstige toepassing.
Minderheidsaandeelhouders van een naamloze vennootschap die voldoen aan de voorwaarden van 
artikel 7:157, § 1, kunnen voor rekening van de vennootschap een aansprakelijkheidsvordering 
tegen de vereffenaars instellen. Artikel 7:157 is van overeenkomstige toepassing.
Na de sluiting van de vereffening kan iedere vennoot of aandeelhouder van de vereffende 
vennootschap tegen de vereffenaars van die vennootschap een aansprakelijkheidsvordering 
instellen voor de vergoeding van de schade die hij heeft geleden ten gevolge van een bij de 
vereffening begane fout.

Boekhoudkundig
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Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

CBN-advies 2022/04 - Verslaggeving bij ontbinding en vereffening van BV, CV, NV, SE en SCE -
Advies van 31 maart 2022

In dit advies wordt de ontbinding van een vennootschap behandeld die gevolgd wordt door een 
daadwerkelijke vereffeningsperiode. 

De ontbinding en vereffening van een vennootschap in één akte maakt het voorwerp uit van een 
afzonderlijk advies van de CBN (zie verder, onder punt 2).

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening
CBN-advies 2022/04 - Verslaggeving bij ontbinding en vereffening van BV, CV, NV, SE en SCE -
Advies van 31 maart 2022

I. Ontbinding

Art. 2:70, lid 2 WVV :

De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.

Zowel van toepassing voor de vrijwillige ontbinding als die van rechtswege en de gerechtelijke 
ontbinding
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Verslaggeving bij ontbinding en vereffening
I. Ontbinding

Artikel 2:71, § 2, lid 1 WVV bepaalt dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van een vennootschap 
toegelicht wordt in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld 
wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. 

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden, 
voorafgaand aan de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten, is 
vastgesteld. Voornoemde staat wordt opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld in het 
KB/WVV). 

Deze staat moet niet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, doch moet wel worden 
gevoegd bij het ontbindingsverslag van het bestuursorgaan, dat ter griffie deel zal uitmaken van het 
vennootschapsdossier

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

I. Ontbinding

Artikel 3:6, § 2, lid 2 KB WVV bepaalt dat indien de vennootschap besluit haar bedrijf stop te zetten of 
indien er niet meer kan worden uitgegaan dat de vennootschap haar bedrijf zal voortzetten, de 
waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast moeten worden . In het bijzonder geldt het volgende:

- de oprichtingskosten moeten volledig worden afgeschreven;

- voor de vaste en de vlottende activa moet zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of 
waardeverminderingen worden overgegaan om de boekwaarde terug te brengen tot de 
vermoedelijke realisatiewaarde;

- een voorziening moet worden gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de 
werkzaamheden, inzonderheid voor de aan het personeel uit te keren vergoedingen.

“discontinuïteit”
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Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

I. Ontbinding

Indien de activeringsvoorwaarde voor het op de balans plaatsen van de uitbreidings- en 
herstructureringskosten, alsook voor de kosten voor onderzoek en ontwikkeling, niet meer zou 
aanwezig zijn, (i.e. het genereren van toekomstige economische voordelen voor de vennootschap) 
deze activering moet ongedaan gemaakt worden (art. 3:36, lid 2 KB WVV en art. 3:38 KB WVV). 

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd, accountant die 
door het bestuursorgaan wordt aangewezen, controleert deze staat en brengt daarover verslag uit 
en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de 
vennootschap

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

I. Ontbinding

Onder het WVV (art. 2:70, lid 2) geldt als regel dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg 
heeft , wat betekent dat er in hoofde van de vennootschap een jaarrekening moet worden opgesteld voor 
het boekjaar dat met de datum van de ontbinding van de vennootschap eindigt (zie verder). 

De jaarrekening van zowel het laatste boekjaar, als van het boekjaar dat eindigt door de ontbinding, kan 
ook ná de ontbinding worden behandeld om, in voorkomend geval, ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de algemene vergadering . De jaarrekening moet binnen zes maanden na de 
afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de algemene 
vergadering (art. 3:1, § 1, lid 2 WVV)
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Verslaggeving bij ontbinding en vereffening
II. Vereffening

A. Vereffening na vrijwillige ontbinding

De vereffenaar zendt in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een 
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en de 
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank 
waar de zetel van de vennootschap is gevestigd .

Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en 
die aangeeft wat nog moet worden vereffend, wordt bij het vennootschapsdossier gevoegd . 

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de 
griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd .

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening
II. Vereffening

A. Vereffening na vrijwillige ontbinding

De vereffenaar moet daarnaast ook jaarlijks een jaarrekening opstellen (artikel 3:1 WVV) en deze 
voorleggen aan de algemene vergadering met vermelding van de redenen waarom de vereffening 
niet kon worden voltooid . Deze jaarlijkse verslaggeving wordt opgelegd teneinde te vermijden dat 
de vereffeningsverrichtingen al te zeer zouden aanslepen en is louter informatief. De algemene 
vergadering wordt niet bijeengeroepen om de jaarrekening goed of af te keuren of op grond 
daarvan kwijting te verlenen aan de vereffenaars .

Het is immers pas na afloop van de vereffening dat de algemene vergadering in de regel beslist over 
de goedkeuring van de rekeningen en, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de 
vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris en over de sluiting van de vereffening
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Verslaggeving bij ontbinding en vereffening
II. Vereffening

A. Vereffening na vrijwillige ontbinding

Niettemin voorziet artikel 2:99 WVV – in het belang van derden – dat deze jaarrekening, opgesteld 
overeenkomstig de toepasselijke regels , moet worden openbaar gemaakt. Ze moet neergelegd
worden bij de Nationale Bank van België binnen dertig dagen na de datum van de vergadering en 
ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar .

De CBN wenst aan te stippen dat in de hypothese waarin de ontbinding plaatsvindt in de loop van 
het boekjaar, de eerste door de vereffenaars opgestelde jaarrekening zal lopen over de periode 
vanaf de ontbinding tot de statutair bepaalde datum van afsluiting van het boekjaar (art. 2:70, lid 2 
WVV en Parl. St., Kamer, 2017-2018, DOC 54-3119/008, 2-3). Indien de vereffening in het jaar van de 
ontbinding reeds definitief wordt afgesloten, dient de jaarrekening niet meer openbaar gemaakt te 
worden bij de Nationale Bank van België – zie verder) . 

De ontbinding brengt immers geen wijzigingen aan de statuten van de betrokken vennootschap.

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening
II. Vereffening

A. Vereffening na vrijwillige ontbinding

De CBN merkt op dat het niet uitgesloten is dat de vennootschap geen vereffenaars heeft benoemd 
of aangewezen. In dat geval worden de leden van de raad van bestuur of de leden van directieraad 
in een Europese vennootschap of Europese coöperatieve vennootschap alsook de bestuurders in de 
besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap, en de naamloze vennootschap ten aanzien 
van derden, als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de 
wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de 
vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
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Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

II. Vereffening

B. Vereffening na ontbinding van rechtswege

Voor de regels van de vereffening na ontbinding van rechtswege verwijst de Commissie naar 
hetgeen werd gesteld voor de vereffening na vrijwillige ontbinding.

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

II. Vereffening

C. Vereffening na gerechtelijke ontbinding

Vooreerst wijst de CBN erop dat de ondernemingsrechtbank, bij een gerechtelijke ontbinding van 
een vennootschap, over de mogelijkheid beschikt om geen vereffenaar aan te wijzen. In dat geval 
spreekt de rechtbank de ontbinding en de onmiddellijke sluiting van de vereffening uit .

Ingeval de rechtbank wel een vereffenaar aanstelt , zendt deze vereffenaar in de zevende en de 
dertiende maand na de invereffeningstelling van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat 
van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand 
van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de zetel 
van de vennootschap is gevestigd . Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige 
staat slechts om het jaar aan de griffie overgemaakt en bij het vennootschapsdossier gevoegd.
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Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

II. Vereffening

C. Vereffening na gerechtelijke ontbinding

Net zoals bij de vereffening na vrijwillige ontbinding, moet de vereffenaar ook na gerechtelijke 
ontbinding jaarlijks een jaarrekening opstellen (cfr. artikel 3:1 WVV).

Deze jaarrekening dient voorgelegd te worden aan de rechtbank. 

Deze jaarrekening moet bovendien worden bekendgemaakt door de neerlegging ervan bij de 
Nationale Bank van België ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

III. Sluiting van de vereffening

A. Sluiting vereffening na vrijwillige ontbinding

Bij de beëindiging van de vereffening, als gevolg van vrijwillige ontbinding, en ten minste één maand 
voor de algemene vergadering, legt de vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig 
verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot 
staving . 

=> Géén verplichting tot opstellen van een jaarrekening over het boekjaar dat eindigt met de 
sluiting van de vereffening ! Vereffeningsrekeningen volstaan….

Indien uit de vereffeningsrekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal betaald kunnen 
worden, dient de vereffenaar art. 2:97, § 2 WVV in acht te nemen en het plan voor verdeling van de 
activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor te leggen aan de 
bevoegde rechtbank.
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Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

III. Sluiting van de vereffening

A. Sluiting vereffening na vrijwillige ontbinding

Het is aangewezen dat de vereffeningsrekeningen minstens een overzicht bevatten van de 
verrichtingen tot tegeldemaking van de activa, de bestemming die aan de opbrengst van die 
tegeldemaking is gegeven, de mate waarin en de wijze waarop de schuldenaars zijn betaald, alsook 
de wijze waarop de uitkeringen of toebedelingen van activa aan de aandeelhouders zijn gebeurd . 

De CBN is van mening dat deze vereffeningsrekeningen o.a. de historiek van de betalingen bevatten, 
alsook de gevolgde rangregeling . Het cijfermatig verslag bevat in voorkomend geval de informatie 
over de teruggave van de inbrengen en de uitkering van een eventueel vereffeningssaldo aan de 
aandeelhouders.

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

III. Sluiting van de vereffening

A. Sluiting vereffening na vrijwillige ontbinding

Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris indien deze is benoemd binnen de 
vennootschap. Bij ontstentenis van een commissaris, beschikken de vennoten of aandeelhouders 
over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor 
of een gecertificeerd accountant
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Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

III. Sluiting van de vereffening

A. Sluiting vereffening na vrijwillige ontbinding

De sluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad . 

Art. 2:103 WVV schrijft voor dat er, voor elke vereffening, in het dossier van de rechtspersoon een 
aantal stukken dienen te worden neergelegd, waarvan elke belanghebbende – kosteloos – inzage 
kan nemen

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

III. Sluiting van de vereffening

B. Sluiting vereffening na ontbinding van rechtswege

Voor de regels van de sluiting van vereffening na ontbinding van rechtswege verwijst de Commissie 
naar de regels inzake sluiting vereffening na vrijwillige ontbinding.
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Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

III. Sluiting van de vereffening

C. Sluiting vereffening na gerechtelijke ontbinding

Bij de beëindiging van de vereffening, als gevolg van gerechtelijke ontbinding, brengt de vereffenaar 
een cijfermatig verslag over de vereffening uit aan de rechtbank. Dit verslag bestaat uit de 
vereffeningsrekeningen, alsook de stavingsstukken en bevat de informatie over de teruggave van de 
inbrengen en de uitkering van een eventueel vereffeningssaldo aan de aandeelhouders . De 
rechtbank spreekt vervolgens de sluiting van de vereffening uit .

De sluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

Voorbeeld

Een besloten vennootschap Z (hierna: de BV Z) voert haar boekhouding per kalenderjaar. De 
jaarlijkse algemene vergadering vindt telkens plaats op 30 mei. 

Op 30 april 20N1 wordt deze vennootschap vrijwillig ontbonden en wordt er een vereffenaar 
aangesteld. 

Op 20 april 20N2 wordt de vereffening van deze besloten vennootschap afgesloten. 

45

46



6/09/2022

24

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

Voorbeeld

Schematisch kunnen de volgende termijnen worden onderscheiden :

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

De Commissie licht hierna toe welke verslaggevingsplichten gepaard gaan met de vrijwillige 
ontbinding, de vereffening en de sluiting van de vereffening van desbetreffende vennootschap.

Periode 01/01/20N0 – 31/12/20N0

Boekjaar 20N0 vormt het laatste volledige boekjaar waarin de BV Z haar activiteiten ten volle heeft 
uitgeoefend. 

Het is de bevoegdheid van het bestuursorgaan om voor het boekjaar 20N0 een jaarrekening op te 
stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 30 mei 20N1. 

Deze jaarrekening moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België binnen 30 dagen na 
goedkeuring door de algemene vergadering
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Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

Periode 01/01/20N1 – 30/04/20N1:

Aangezien de ontbinding van de vennootschap de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft , 
dient er voor de periode tussen de aanvang van het lopende boekjaar (in casu 01/01/20N1) en de 
datum waarop de vennootschap ontbonden wordt (in casu 30/04/20N1) een jaarrekening te 
worden opgemaakt .

De Commissie raadt het bestuursorgaan aan om voor het boekjaar dat met de datum van de 
ontbinding van de BV Z eindigt een jaarrekening op te stellen met het oog op het verkrijgen van een 
kwijting door de algemene vergadering . De Commissie wijst erop dat de jaarrekening voor het 
boekjaar dat eindigt door de ontbinding niet bij de ontbinding zelf reeds moet zijn goedgekeurd . 
Deze jaarrekening dient binnen de 30 dagen na de goedkeuring neergelegd te worden bij de NBB

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

Periode 30/04/20N1 – 31/10/20N1 

De vereffenaar dient op het einde van de zesde maand na de ontbinding (in casu per 31/10/20N1) 
een omstandige staat op te stellen. Deze staat moet vervolgens in de zevende maand na de 
ontbinding (in casu in november 20N1) aan de grif e van de ondernemingsrechtbank te worden 
overgemaakt .

Deze staat wordt aan het vennootschapsdossier gevoegd.
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Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

Periode 30/04/20N1 – 31/12/20N1

De jaarrekening met betrekking tot de periode na de ontbinding (in casu 30/04/20N1) tot het einde 
van het boekjaar (in casu 31/12/20N1) wordt door de vereffenaar voorgelegd aan de eerstvolgende 
jaarlijkse algemene vergadering . In casu zou dit betekenen dat de vereffenaar deze jaarrekening in 
principe op 30 mei 20N2 moet voorleggen aan de algemene vergadering. Deze jaarrekening moet 
niet worden goedgekeurd door de algemene vergadering en dient, binnen de 30 dagen na de datum 
van de algemene vergadering, te worden neergelegd bij de Nationale Bank van België

De CBN merkt op dat de vereffening na het ondertekenen van de ontbindingsakte op 30/04/20N1 
aanvangt.

Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

Periode 01/01/20N2 – 20/04/20N2

Aangezien de datum van de sluiting van de vereffening (in casu 20/04/20N2) de datum van de 
jaarlijkse algemene vergadering (in casu 30/05/20N2) voorafgaat, zal de vereffenaar de jaarrekening 
voor de periode na de ontbinding (in casu 30/04/20N1) tot het einde van dat boekjaar (in casu
31/12/20N1) aan de algemene vergadering op 20/04/20N2 moeten voorleggen

Jaarrekening voor de periode 30/04/20N1 – 31/12/20N1 voorleggen aan AV

Géén jaarrekening voor de periode 01/01/20N2 – 20/04/20N2
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Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

De ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte laat toe om de vennootschappen op een 
vlotte en kostenefficiënte wijze uit het rechtsverkeer te verwijderen. 

In voorkomend geval neemt de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, de 
beslissing tot de ontbinding van de vennootschap en wordt deze beslissing onmiddellijk gevolgd 
door een tweede beslissing van de algemene vergadering, ditmaal tot de sluiting van de 
vereffening. 

De Commissie wijst erop dat de procedure van de ontbinding en de sluiting van de vereffening in 
één akte slechts de eenvoudige afsluitingen viseert waar geen vereffeningsdaden meer gesteld 
moeten worden en bijgevolg alles geregeld kan worden voorafgaand aan het ontbindingsbesluit zelf, 
vaak met uitzondering van het verdelen van het (resterend) vermogen aan de vennoten van de 
vennootschap.

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap

CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

De procedure van de ontbinding en de vereffening in één akte is van toepassing op een BV, CV, NV, 
VOF en CommV. 

Deze procedure is sinds de inwerkingtreding van het WVV ook van toepassing op de verenigingen, 
doch niet op de stichtingen.
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Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een vennootschap

De procedure van de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte wordt geregeld door art. 
2:80 WVV. 

Overeenkomstig dit artikel kan van deze procedure gebruik worden gemaakt indien: 

a) er geen vereffenaar wordt benoemd; 

b) alle schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de staat van 
activa en passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. De 
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of extern gecertifieerd accountant, die 
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid WVV, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of 
consignatie in de conclusies van zijn verslag. De terugbetaling of consignatie is niet vereist voor de 
schulden aan vennoten, aandeelhouders of derden, wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van 
activa en passiva, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van deze 
procedure. De commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of extern gecertifieerd 
accountant bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag; 

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap

CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

De procedure van de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte wordt geregeld door 
art. 2:80 WVV. Overeenkomstig dit artikel kan van deze procedure gebruik worden gemaakt indien: 

c) de algemene vergadering, mits unanieme instemming van alle vennoten in een VOF of een 
CommV, of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
aandeelhouders voor zover zij, in een BV of een CV, ten minste de helft van het totaal aantal 
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een NV, ten minste de helft van het kapitaal 
vertegenwoordigen, beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf. 
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Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

C. Situering procedure 

De procedure van de ontbinding en de sluiting van de vereffening maakt het mogelijk dat zowel de 
ontbinding, als de vereffening en de sluiting van de vereffening worden samengebracht om, in één 
akte, een vennootschap uit het rechtsverkeer te verwijderen. Gelet op het duidelijk verband tussen 
de klassieke ontbinding en vereffening enerzijds, en de procedure van de onmiddellijke sluiting van 
de vereffening anderzijds, acht de CBN het nuttig om hierna de jaarrekeningrechtelijke gevolgen 
weer te geven van de regels aangaande de klassieke ontbinding, de vereffening en de sluiting van de 
vereffening en hun verhouding tot art. 2:80 WVV. 

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap

CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

Ontbinding

Uit de formulering van art. 2:80, lid 1 WVV blijkt dat art. 2:71 WVV – het artikel dat de regels inzake 
de vrijwillige ontbinding bevat – bij de procedure van de ontbinding en de sluiting van de 
vereffening in één akte moet worden nageleefd, wat onder meer betekent dat de verslaggeving van 
art. 2:71 WVV moet worden gerespecteerd, alsook dat de staat van actief en passief moet worden 
opgesteld. 

Bij de procedure van de vrijwillige ontbinding dient de algemene regel van art. 2:70, lid 2 WVV in 
acht te worden genomen, wat impliceert dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg 
heeft en dat er aldus een jaarrekening moet worden opgesteld. 

57

58



6/09/2022

30

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

Vereffening 

De procedure van de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte voorziet niet in de 
benoeming van een vereffenaar aangezien er geen vereffeningsdaden te stellen zijn. 

Bij de klassieke vereffening dient de vereffenaar elk boekjaar een jaarrekening op te stellen en voor 
te leggen aan de algemene vergadering wat in deze procedure zinledig is vermits er geen 
vereffeningsperiode wordt ingeleid bij de ontbinding van de vennootschap. 

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap

CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

Sluiting vereffening

Bij de sluiting van de vereffening beslist de algemene vergadering over de goedkeuring van de 
rekeningen, over de kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, 
alsook over de sluiting van de vereffening. 

Bij de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte moet de algemene vergadering zich 
evident niet uitspreken omtrent de kwijting aan de vereffenaars 

59

60



6/09/2022

31

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

D. Jaarrekeningrechtelijke gevolgen 

Met betrekking tot de jaarrekeningrechtelijke gevolgen dient melding te worden gemaakt van de 
algemeen geldende bepaling uit art. 2:70, lid 2 WVV, van toepassing op de vrijwillige ontbinding uit 
art. 2:71 WVV en waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in art. 2:80, lid 1 WVV. 

De CBN is de mening toegedaan dat, aangezien de regel uit art. 2:70, lid 2 WVV opgenomen is onder 
de algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle ontbindingsvormen, deze regel ook van 
toepassing is wanneer de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte plaatsvindt. De 
procedure van de onmiddellijke sluiting van de vereffening sluit immers tevens het lopende 
boekjaar af.

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap

CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

D. Jaarrekeningrechtelijke gevolgen 

De verplichting van het bestuursorgaan om na de afsluitingsdatum van het boekjaar een 
jaarrekening op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de vennoten verenigd in 
vergadering of de algemene vergadering heeft tot doel te verzekeren dat de vennoten jaarlijks – en 
tijdig – een getrouw beeld krijgen van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de 
vennootschap, teneinde hun controlerecht te kunnen uitoefenen. Deze doelstelling waarborgt de 
meest essentiële functie van de algemene vergadering en is van openbare orde. 

De leden van het bestuursorgaan die deze verplichting overtreden kunnen met een geldboete 
worden gestraft. 
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Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

D. Jaarrekeningrechtelijke gevolgen 

Indien de ontbinding en vereffening van de vennootschap is gepland vóór de datum van de jaarlijkse 
algemene vergadering die de jaarrekening moet behandelen, is de CBN van mening dat deze 
algemene vergadering vervroegd dient te worden ten laatste op dezelfde datum dan die waarop de 
akte tot ontbinding en vereffening in één akte zal worden ondertekend. 

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap

CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

D. Jaarrekeningrechtelijke gevolgen 

Met betrekking tot de jaarrekeningrechtelijke gevolgen dient melding te worden gemaakt van de 
algemeen geldende bepaling uit art. 2:70, lid 2 WVV, van toepassing op de vrijwillige ontbinding uit 
art. 2:71 WVV en waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in art. 2:80, lid 1 WVV. De Commissie is de 
mening toegedaan dat, aangezien de regel uit art. 2:70, lid 2 WVV opgenomen is onder de 
algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle ontbindingsvormen, deze regel ook van 
toepassing is wanneer de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte plaatsvindt. Het 
staat immers buiten kijf dat de procedure van de onmiddellijke sluiting van de vereffening tevens 
het lopende boekjaar afsluit.
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Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

D. Jaarrekeningrechtelijke gevolgen 

De Commissie is van oordeel dat deze wettelijke verplichting in hoofde van het bestuursorgaan 
onverkort van toepassing blijft bij de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte in de 
zin van art. 2:80 WVV. Het is immers door toedoen van het bestuursorgaan van desbetreffende 
vennootschap dat de openbaarmakingsverplichtingen, zoals opgenomen in art. 3:10 WVV, in acht 
moeten worden genomen. 

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap

CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

D. Jaarrekeningrechtelijke gevolgen 

Gelet op de voorgaande overwegingen is de CBN van oordeel dat er een jaarrekening moet 
worden opgesteld voor de periode tussen de aanvang van het lopende boekjaar en de datum van 
het ontbindingsbesluit door de algemene vergadering. Daarbij zal het bestuursorgaan niet alleen 
rekening moeten houden met art. 3:6, § 2, lid 2 KB WVV en de jaarrekening aldus in discontinuïteit 
opstellen, tenzij de activa en passiva van de vennootschap in continuïteit zullen voortbestaan in een 
andere rechtspersoon, doch ook met het specifiek karakter van deze procedure. 
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Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

D. Jaarrekeningrechtelijke gevolgen 

Het opstellen van dergelijke jaarrekening is geen sinecure vermits op de dag van de ontbinding en 
vereffening de betrokken jaarrekening reeds beschikbaar moet zijn met alle noodzakelijke 
elementen tot op die dag. 

Naar de mening van de CBN zal dit best praktisch zo worden georganiseerd door het bestuursorgaan 
van de vennootschap middels het in acht nemen van een “stand still” tussen de datum waarop de 
jaarrekening moet beschikbaar zijn voor de commissaris, als die aanwezig is in de vennootschap, en 
de datum van de algemene vergadering die de ontbinding en vereffening in één akte zal 
behandelen. 

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap

CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

D. Jaarrekeningrechtelijke gevolgen 

De CBN wenst te benadrukken dat de beginselen van het boekhoudrecht steeds in acht moeten 
worden genomen bij de toepassing van art. 2:80 WVV. Het is immers noodzakelijk dat de opgestelde 
jaarrekening een getrouw beeld van de vennootschap blijft geven tot op het ogenblik waarop de 
algemene vergadering beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte. 

Het voorgaande is, naar het oordeel van de Commissie, slechts mogelijk indien het om eenvoudige 
afsluitingen gaat. Indien het bestuursorgaan vaststelt dat dit niet het geval is, dan kan art. 2:80 WVV 
niet worden toegepast en dienen de klassieke ontbindings- en vereffeningsregels te worden 
gevolgd. 
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Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

D. Jaarrekeningrechtelijke gevolgen 

Deze jaarrekening dient niet openbaar te worden gemaakt bij de Nationale Bank van België, 
aangezien deze verplichting in beginsel slechts van toepassing is zolang de vereffening niet kon 
worden voltooid

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap

CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

Voorbeeld 

De BV Z) voert haar boekhouding per kalenderjaar. De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats 
op 30 april. De jaarrekening van de BV Z wordt gecontroleerd door de commissaris die door de 
algemene vergadering werd benoemd. Op 30 juni 20N1 wordt besloten om de activiteiten van 
vennootschap niet meer verder te zetten en om de vennootschap uit het rechtsverkeer te 
verwijderen. Het bestuursorgaan opteert daarbij voor de ontbinding en de onmiddellijke sluiting 
van de vereffening in één akte. Alle bestaande schulden worden door het bestuursorgaan 
aangezuiverd en er duiken geen nieuwe schulden op. Op 30 september 20N1 wordt de akte met 
betrekking tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening bij de notaris ondertekend. 

69

70



6/09/2022

36

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

Voorbeeld (vervolg)

Schematisch kunnen de volgende termijnen worden onderscheiden 

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap

CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

Voorbeeld 

Periode 01/01/20N0 – 31/12/20N0

Boekjaar 20N0 vormt het laatste volledige boekjaar waarin de BV Z haar activiteiten ten volle heeft 
uitgeoefend. 

Het is de bevoegdheid van het bestuursorgaan om voor het boekjaar 20N0 een jaarrekening op te 
stellen 
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Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

Voorbeeld 

30/04/20N1 

Op 30/04/20N1, i.e. de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, legt het bestuursorgaan de 
jaarrekening voor het boekjaar 20N0 ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 

Deze jaarrekening wordt vervolgens, binnen 30 dagen na goedkeuring ervan, neergelegd bij de 
Nationale Bank van België 

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

Voorbeeld 

Periode 30/06/20N1 – 31/08/20N1

Na de beslissing tot de stopzetting van de activiteiten van de BV Z, dient het bestuursorgaan de volgende 
handelingen te treffen: het aanzuiveren van alle schulden van de vennootschap, het opstellen van een 
ontbindingsvoorstel en een bijzonder verslag met de toelichting van het ontbindingsvoorstel.

Bovendien dient het bestuursorgaan daarbij te zorgen voor: het betalen van voldoende provisies ter 
dekking van de kosten die gepaard zullen gaan met de onmiddellijke sluiting van de vereffening, het 
opstellen van een staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden oud mag zijn, het opstellen 
van de jaarrekening voor de periode 01/01/20N1 – 30/09/20N.
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Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

Voorbeeld 

Aangezien de akte tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening op 30/09/20N1 wordt 
ondertekend, maakt het bestuursorgaan een staat van activa en passiva, samen met de jaarrekening 
voor de periode 01/01/20N1 – 30/09/20N1 en het bewijs van de betaling van alle schulden, over 
aan de commissaris en dit uiterlijk tegen 31/08/20N146 

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap

CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

Voorbeeld 

Periode 31/08/20N1 – 15/09/20N1 

De commissaris stelt inzake de aan hem overhandigde stukken met het oog op de onmiddellijke 
sluiting van de vereffening, een verslag op 
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Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

Voorbeeld 

15/09/20N1 

Op 15/09/20N1 wordt de oproepingsbrief verstuurd naar de algemene vergadering, alsook naar de 
commissaris en de leden van het bestuursorgaan, met het oog op het bijwonen van een algemene 
vergadering waarin besloten zal worden tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de BV 
Z. Deze oproepingsbrief bevat een agenda met alle onderwerpen die behandeld zullen worden en 
alle stukken die in het kader van deze procedure moeten worden bezorgd aan de aandeelhouders. 

Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap

CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een 
vennootschap

Voorbeeld 

30/09/20N1

Op 30/09/20N1 keurt de algemene vergadering de jaarrekening voor de periode 01/01/20N1 –
30/09/20N1 goed en wordt er een kwijting verleend aan het bestuursorgaan. 
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Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de 
vereffening van een vennootschap
CBN-advies 2022/06 – Verslaggeving bij onmiddellijke sluiting van de vereffening van een vennootschap

Voorbeeld 

30/09/20N1 (vervolg)

Daarnaast beslist de algemene vergadering van de BV Z, in voorkomend geval voor de notaris, met 
eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten 
minste de helft van het totaalaantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, tot de ontbinding en de 
sluiting van de vereffening in één akte. Alle stukken, die overeenkomstig de gevolgde procedure van de 
onmiddellijke sluiting van de vereffening werden opgesteld, zullen vervolgens worden neergelegd in het 
vennootschapsdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de 
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Fiscaal

3

Type here the title of the presentation
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Artikel 208 WIB 92

“Vennootschappen in vereffening blijven aan de vennootschapsbelasting onderworpen volgens de 
bepalingen van de artikelen 183 tot 207”

gewone regels van de vennootschapsbelasting blijven van toepassing

latente meerwaarden en belastingvrije reserves worden belastbaar

alle fiscale aftrekken mogelijk

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Art. 2:70, lid 2 WVV  

de ontbinding van de vennootschap heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.

Circulaire 2020/C/74  van 29 mei 2020 : 

rekening houdend met art. 2:70, 2de al. WVV dienen vennootschappen die hun statutaire 
zetel in België hebben en ontbonden worden op een andere datum dan hun statutaire 
afsluitingsdatum een aangifte in te dienen voor het belastbaar tijdperk dat loopt vanaf de 
eerste dag na het vorige belastbaar tijdperk tot op de datum van de ontbinding (Kamer, 
sessie 2017/2018, Doc 3119/008, blz. 2).
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld 1 : vennootschap met boekjaar per kalenderjaar, beslissing ontbinding
20/10/2022, sluiting van de vereffening 20/02/2023

1/1/2021 31/12/2021 21/10/2022 20/02/202331/12/2022

SLUITING VEREFFENINGONTBINDING

BT 1/1/2021 tem  31/12/2021
= aanslagjaar 2022

BT 1/1/2022
tem 20/10/2022
= aanslagjaar
2022 speciaal

BT 21/10/2022
tem 31/12/2022
= aanslagjaar 2023

BT 1/1/2023
tem 20/02/2023
= aanslagjaar 2023 speciaal

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld 2 : vennootschap met boekjaar per kalenderjaar, beslissing ontbinding en 
vereffening 20/10/2022

1/1/2021 31/12/2021 20/10/2022

ONTBINDING 
EN VEREFFENING

BT 1/1/2021 tem  31/12/2021
= aanslagjaar 2022

BT 1/1/2022
tem 20/10/2022
= aanslagjaar
2022 speciaal
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Artikel 209, lid 1 WIB 92

in geval van verdeling van het maatschappelijke vermogen, wordt als uitgekeerd dividend 
aanzien, het positieve verschil tussen :

- de uitkeringen (in geld of in natura), en 

- de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal

de  “liquidatiebonus”

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Artikel 209, lid 2 WIB 92 : volgorde van de uitkeringen

Uitkering VenB RV

Gestort kapitaal (ev. 
gerevaloriseerd)

Neen Neen

Liquidatiereserves Neen Neen

Belaste reserves Neen Ja

Verwezenlijkte/vastgestelde 
meerwaarde

Ja (tenzij neutralisatie 
door kosten/fiscale 
aftrekken)

Ja

Vrijgestelde reserves Ja (tenzij neutralisatie 
door kosten/fiscale 
aftrekken)

Ja
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Werkwijze : ComIB/92, nr. 208/28

De vereffenaar van de vennootschap moet berekenen welk gedeelte van het nog 
beschikbare vermogen effectief onder de aandeelhouders of vennoten kan worden 
verdeeld en welk gedeelte ervan als belasting moet worden afgedragen.

=> Vereffenaar is verantwoordelijk/aansprakelijk voor de betaling van de fiscale schulden 
van de vennootschap                                                                                                          

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Werkwijze : ComIB/92, nr. 208/28

In de praktijk - en inzonderheid bij de eindverdeling - kan hij dit doel bereiken door :

1) het nog beschikbare vermogen (verdeelbaar + nog te betalen VenB) na aftrek van de 
gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal dat voorheen nog niet in mindering 
werd gebracht, voorlopig aan te merken als een uitgekeerd dividend;

2) de belastbare grondslag vast te stellen;

3) de belasting te berekenen die op die grondslag is verschuldigd;

4) het vermogen te splitsen in het effectief verdeelbare bedrag en in de nog verschuldigde 
belasting.
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld

Hypothesen :

- Marktwaarde activa : 100.000

- géén fiscale aftrekken, géén voorafbetalingen gedaan

- Kapitaal is VVPRbis kapitaal

Vennootschap A

Materieel vast actief 20.000 Gestort Kapitaal 30.000

Liquide middelen 110.000 Liquidatiereserves 60.000           

Belastingvrije reserves 40.000

Totaal 130.000 130.000

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld (vervolg)

Balans na tengeldemaking activa :

Vennootschap A

Materieel vast actief 0 Gestort Kapitaal 30.000

Liquide middelen 210.000 Liquidatiereserves 60.000           

Belastingvrije reserves 40.000

Liquidatiewinst 80.000

Totaal 210.000 210.000
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Aanrekening van de uitkeringen :

Beschikbaar voor uitkering 210.000,00

Waarvan gestort kapitaal - 30.000,00

Voorlopig uitgekeerd dividend 180.000,00

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Fiscale aangifte Vennootschapsbelasting jaar N (vóór raming VenB)

Begintoestand Eindtoestand

Liquidatiereserve 1012 60.000,00 0,00

Overgedragen winst/verlies 1008 PN 0,00 0,00

Belastbare reserves 1040 PN 60.000,00 0,00

Belastbare gereserveerde winst 1080 -60.000,00

Vrijgestelde gereserveerde winst 1140 40.000,00 0,00

Niet-aftrekbare belastingen 1201 0,00

Uitgekeerd dividend 
(liquidatiebonus)

1304 180.000,00

Resultaat vh blb tijdperk 1410 120.000,00
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Raming vennootschapsbelasting

Belastbare grondslag 120.000,00

Tarief VenB (25%) 30.000,00

Vermeerdering onvoldoende VA (6,75%) 2.025,00

Totaal 32.025,00

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Berekening liquidatiebonus

Beschikbaar voor uitkering (210.000 – 32.025) 177.975,00

Gestort kapitaal 30.000,00

Liquidatiebonus 147.975,00

Roerende voorheffing op liquidatiebonus

Totale liquidatiebonus 147.975,00

Waarvan liquidatiereserves - 60.000,00

Te onderwerpen aan RV 87.975,00

=> Verschuldigde RV : 30%(*) x 87.975,00 = 26.392,50
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Fiscale aangifte Vennootschapsbelasting jaar N (na raming VenB)

Begintoestand Eindtoestand

Liquidatiereserve 1012 60.000,00 0,00

Belastbare gereserveerde winst 1080 -60.000,00

Vrijgestelde gereserveerde winst 1140 40.000,00 0,00

Niet-aftrekbare belastingen 1201 32.025,00

Liquidatiebonus uit liquidatiereserves 1305 60.000,00

Liquidatiebonus uit andere reserves 1306 87.975,00

Resultaat vh blb tijdperk 1410 120.000,00

Fiscale aftrekken 0,00

Belastbaar 1460 120.000,00

147.975,00

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Aangifte RV (Formulier 273A)

- Steeds in te dienen indien Vak Uitgekeerde Dividenden is ingevuld;

- Zelf al zou er géén RV verschuldigd zijn;

- Dus ook indien liquidatiereserves uitgekeerd worden,

- behalve voor liquidatiereserves uitgekeerd bij de vereffening

Liquidatiereserves uitgekeerd nav de vereffening zijn nl. geen roerende inkomsten (art. 21, 11° WIB 92)

=> Dus in ons voorbeeld enkel aangifte RV indien voor 87.975 EUR…
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Conclusie

Van de 210.000 EUR liquide middelen : gaat er …

- 32.025,00 EUR naar de fiscus (VenB)

- 26.392,50 EUR naar de fiscus (RV)

- 151.582,50 EUR naar de aandeelhouder

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

CBN-advies 2010/22 : Boekingswijze van een voorschot op de verdeling van het netto-actief, 10 
november 2010

- De Commissie is van oordeel dat de voorkeur moet worden gegeven aan de methode waarbij het het 
bedrag van het toegekende voorschot op zichtbare wijze, globaal wordt afgetrokken van het eigen 
vermogen;

- De voorschotten op de verdeling van het netto-actief dienen bijgevolg tot bij de sluiting van de 
vereffening, in de boekhouding onder een afzonderlijke rekening van de klasse 1, meer bepaald 
rekening 19 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief (-), te worden geboekt, 
zonder onderscheid al naar gelang deze voorschotten betrekking hebben op het maatschappelijk 
kapitaal, de uitgiftepremies of de reserves.
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Op moment van beslissing tot uitkering van een voorschot :

19 Voorschotten aan de vennoten op de verdeling vh netto-actief (-)

aan 489 Andere diverse schulden

489 Andere diverse schulden

aan 453 Ingehouden voorheffingen 

550 Kredietinstellingen : R/C

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Na afloop van de vereffening

100 Geplaatst kapitaal

11 Uitgiftepremies

13 Reserves

14 Overgedragen winst/verlies

aan 19 Voorschotten aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief (-)
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld  : jaar N : voorschot op liquidatiebonus van 90.000 EUR

Hypothesen :

- Marktwaarde activa : 100.000

- géén fiscale aftrekken, géén voorafbetalingen gedaan

- Kapitaal is VVPRbis kapitaal

Vennootschap A

Materieel vast actief 20.000 Inbreng 30.000

Liquide middelen 110.000 Liquidatiereserves 60.000           

Belastingvrije reserves 40.000

Totaal 130.000 130.000

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Art. 209 WIB 92 : aanrekening van het voorschot op de liquidatiebonus

Voorschot 90.000,00

1) Gestort kapitaal 30.000,00

2) Liquidatiereserve 60.000,00

Liquidatiebonus 60.000,00

Te onderwerpen aan RV 0,00

 Géén RV verschuldigd : Voorafgaande Beslissing nr. 2020.1027 van 16 juni 2020

 Géén bijkomende VenB verschuldigd

 Fiscaal heeft de vennootschap geen gestort kapitaal meer, noch liquidatiereserves

 Géén toepassing van de prorata : vereffening is géén kapitaalsvermindering !
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Op moment van beslissing tot uitkering van een voorschot :

19 Voorschot vennoten op de verdeling vh netto-actief (-)  90.000,00

aan 489 Andere diverse schulden 90.000,00

489 Andere diverse schulden 90.000,00

aan 453 Ingehouden voorheffingen 0,00

550 Kredietinstellingen : R/C 90.000,00

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Balans na toekenning voorschot op liquidatiebonus van 90.000 EUR in jaar N

Vennootschap A

Materieel vast actief 20.000 Gestort Kapitaal 30.000

Liquide middelen 20.000 Liquidatiereserves 60.000           

Belastingvrije reserves 40.000

Voorschot vennoten - 90.000

Totaal 40.000 40.000
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Opgave 328 D – staat van het kapitaal

328 D – Staat van het kapitaal

Verrichting Gestort 
kapitaal

Belaste reserves 
in kapitaal

Vrijgestelde 
reserves in 
kapitaal

Totaal kapitaal

Samenstelling
Verdeling

30.000,00
-30.000,00 +30.000,00 30.000,00

0 +30.000,00 30.000,00

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Aangifte Vennootschapsbelasting jaar N

Begintoestand Eindtoestand

Belastbare reserves in kapitaal 1001 0,00 30.000,00

Liquidatiereserve 1012 60.000,00 60.000,00

Overgedragen winst/verlies 1008 PN 0,00 0,00

Andere belastbare reserves (+/-) 1011 0,00 -90.000,00

Belastbare reserves 1040 PN 60.000,00 0,00

Belastbare gereserveerde winst 1080 -60.000,00

Vrijgestelde gereserveerde winst 1140 40.000,00 40.000,00

Niet-aftrekbare belastingen 1201 0,00

Liquidatiebonus uit 
liquidatiereserves

1305 60.000,00

Resultaat vh blb tijdperk 1410 0,00
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld 2 : Jaar N+1 : balans na verkoop van activa en vóór raming VenB

Vennootschap A

Materieel vast actief 0 Gestort Kapitaal 30.000

Liquide middelen 120.000 Liquidatiereserves 60.000           

Belastingvrije reserves 40.000

Liquidatiewinst 80.000

Voorschot vennoten – 90.000

Totaal 120.000 Totaal 120.000

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Aanrekening van de uitkeringen :

Beschikbaar voor uitkering 120.000,00

1) Gestort Kapitaal - 0,00

2) Liquidatiereserve - 0,00

3) Verwezenlijkte meerwaarden - 80.000,00

4) Belastingvrije reserves - 40.000,00

Saldo 0,00

=> Uitgekeerd dividend vóór raming VenB (25%) 120.000,00
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Aangifte Vennootschapsbelasting jaar N + 1 vóór raming VenB

Begintoestand Eindtoestand

Belastbare reserves in kapitaal 1001 30.000,00 0,00

Liquidatiereserve 1012 60.000,00 0,00

Overgedragen winst/verlies 1008 PN 0,00 0,00

Andere belastbare reserves (+/-) 1011 -90.000,00 0,00

Belastbare reserves 1040 PN 0,00 0,00

Belastbare gereserveerde winst 1080 0,00

Vrijgestelde gereserveerde winst 1140 40.000,00 0,00

Niet-aftrekbare belastingen 1201 0,00

Uitgekeerd dividend (liquidatiebonus) 1304 120.000,00

Resultaat vh blb tijdperk 1410 120.000,00

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Raming vennootschapsbelasting

Belastbare grondslag 120.000,00

Tarief VenB (25%) 30.000,00
Vermeerdering onvoldoende VA (6,75%) 2.025,00
Totaal 32.025,00

Uitgekeerd dividend na raming VenB : 120.000 – 32.025 = 87.975,00 EUR
Verschuldigde RV : 30% x 87.975 = 26.392,5 EUR
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Aangifte Vennootschapsbelasting jaar N + 1 na raming VenB

Begintoestand Eindtoestand

Belaste reserves in kapitaal 1001 30.000,00 0,00

Liquidatiereserve 1012 60.000,00 0,00

Overgedragen winst/verlies 1008 PN 0,00 0,00

Andere belastbare reserves (+/-) 1010 -90.000,00 0,00

Belastbare reserves 1040 PN 0,00 0,00

Belastbare gereserveerde winst 1080 0,00

Vrijgestelde gereserveerde winst 1140 40.000,00 0,00

Niet-aftrekbare belastingen 1201 32.025,00

Uitgekeerd dividend (liquidatiebonus) 1304 87.975,00

Resultaat vh blb tijdperk 1410 120.000,00

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Na afloop van de vereffening

100 Geplaatst kapitaal 30.000

13 Liquidatiereserves 60.000

aan 19 Voorschotten vennoten op de verdeling van het netto-actief 90.000
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Conclusie voorbeeld 2

Van de 210.000 EUR liquide middelen : gaat er …

In jaar N : 90.000 EUR naar de aandeelhouder

In jaar N+1 : 

- 32.025,00 EUR naar de fiscus (VenB)
- 26.392,50 EUR naar de fiscus (RV)

- 61.582,50 EUR naar de aandeelhouder

Zelfde resultaat dan voorbeeld 1 (151.582,50 EUR netto) naar de aandeelhouder, 

maar andere timing : 90.000 in jaar N, 61.582,50 in jaar N+1

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld 3 : voorafgaande overboeking naar liquidatiereserve

Hypothesen :

- Marktwaarde activa : 100.000 EUR

- géén fiscale aftrekken, géén voorafbetalingen gedaan

- Kapitaal is VVPRbis kapitaal

Vennootschap A

Materieel vast actief 20.000 Gestort Kapitaal 30.000

Liquide middelen 110.000 Liquidatiereserves 60.000           

Belastingvrije reserves 40.000

Totaal 130.000 130.000
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Berekening van de liquidatiereserve :

Meerwaarde op materieel vast actief 80.000,00

VenB (25%) -20.000,00

Vermeerdering onvoldoende VA (6,75%) -1.350,00

Winst na belasting 58.650,00

Liquidatiereserve (58.650/1,1) 53.318,18

Afzonderlijke aanslag liquidatiereserve 5.331,82

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Boekhoudkundige verwerking

6702 Geraamde belastingen (V.U.) 26.681,82 (= 20.000 + 1.350 + 5.331,82)
Aan
45 Geraamd bedrag der belastingen 26.681,82

6921 Toevoeging aan de overige reserves 53.318,18
aan
133 Beschikbare reserves – art. 184quater 56.318,18
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld (vervolg)

Balans na aanleg liquidatiereserve :

Vennootschap A

Materieel vast actief 0,00 Gestort Kapitaal 30.000,00

Liquide middelen 183.318,18
(110.000 + 100.000 – 26.681,82)

Liquidatiereserves 113.318,18
(60.000,00 + 53.318,18)           

Belastingvrije reserves 40.000,00

Totaal 183.318,18 Totaal 183.318,18

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Fiscale aangifte Vennootschapsbelasting jaar N 

Begintoestand Eindtoestand

Liquidatiereserve 1012 60.000,00 113.318,18

Overgedragen winst/verlies 1008 PN 0,00 0,00

Belastbare reserves 1040 PN 60.000,00 113.318,18

Belastbare gereserveerde winst 1080 53.318,18

Vrijgestelde gereserveerde winst 1140 40.000,00 40.000,00

Niet-aftrekbare belastingen 1201 26.681,82

Resultaat vh blb tijdperk 1410 80.000,00
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Jaar N+1 : vereffening

Aanrekening van de uitkeringen :

Beschikbaar voor uitkering 183.318,18

Gestort kapitaal - 30.000,00

Liquidatiereserves - 113.318,18

Belastingvrije reserves - 40.000,00

0,00

Voorlopig uitgekeerd dividend (vóór raming VenB) 153.318,18

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Fiscale aangifte Vennootschapsbelasting jaar N+1 (vóór raming VenB) 

Begintoestand Eindtoestand

Liquidatiereserve 1012 113.318,18 0,00

Overgedragen winst/verlies 1008 PN 0,00 0,00

Belastbare reserves 1040 PN 113.318,18 0,00

Belastbare gereserveerde winst 1080 - 113.318,18

Vrijgestelde gereserveerde winst 1140 40.000,00 0,00

Uitgekeerd dividend 1201 153.318,18

Resultaat vh blb tijdperk 1410 40.000,00
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Raming vennootschapsbelasting

Belastbare grondslag 40.000,00

Tarief VenB (25%) 10.000,00

Vermeerdering onvoldoende VA (6,75%) 675,00

Totaal 10.675,00

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Berekening liquidatiebonus

Beschikbaar voor uitkering (183.318,18 – 10.675) 172.643,18

Gestort kapitaal 30.000,00

Liquidatiebonus 142.643,18

Roerende voorheffing op liquidatiebonus

Totale liquidatiebonus 142.643,18

Waarvan liquidatiereserves - 113.318,18

Te onderwerpen aan RV 29.325,00

=> Verschuldigde RV : 30%(*) x 29.325,00 = 8.797,50
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Fiscale aangifte Vennootschapsbelasting jaar N (na raming VenB)

Begintoestand Eindtoestand

Liquidatiereserve 1012 113.318,18 0,00

Belastbare gereserveerde winst 1080 - 113.318,18

Vrijgestelde gereserveerde winst 1140 40.000,00 0,00

Niet-aftrekbare belastingen 1201 10.675,00

Liquidatiebonus uit liquidatiereserves 1305 113.318,18

Liquidatiebonus uit andere reserves 1306 29.325,00

Resultaat vh blb tijdperk 1410 40.000,00

Fiscale aftrekken 0,00

Belastbaar 1460 40.000,00

142.643,18

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Aangifte RV (Formulier 273A)

- Steeds in te dienen indien Vak Uitgekeerde Dividenden is ingevuld;

- Zelf al zou er géén RV verschuldigd zijn;

- Dus ook indien liquidatiereserves uitgekeerd worden,

- behalve voor liquidatiereserves uitgekeerd bij de vereffening

Liquidatiereserves uitgekeerd nav de vereffening zijn nl. geen roerende inkomsten (art. 21, 11° WIB 92)

=> Dus in ons voorbeeld enkel aangifte RV indien voor 29.325 EUR…
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Totaal verschuldigde belasting

Vennootschapsbelasting :

20.000,00 (VenB jaar N)

+ 1.350,00 (Vermeerdering onvoldoende VA jaar N)

+ 5.331,82 (10% heffing op liquidatiereserve)

+ 10.000,00 (VenB jaar N+1) 

+ 675,00 (vermeerdering onvoldoende VA jaar N+1) 

37.356,82

Roerende voorheffing

8.797,50

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Conclusie

Van de 210.000 EUR liquide middelen : gaat er …

- 37.356,82 EUR naar de fiscus (VenB)

- 8.797,50 EUR naar de fiscus (RV)

- 163.845,68 EUR naar de aandeelhouder

Besparing van 163.845,68 - 151.582,50 EUR = 12.263,18 EUR(*)

(*) Dit is de besparing van 20,91% RV (30%-9,09%) op het netto-bedrag van de meerwaarde op het MVA (80.000 –
25% VenB – 6,75% vermeerdering onvoldoende VA)
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Conclusie

Voorbeeld 1 Voorbeeld 3

Liquiditeiten 210.000,00 210.000,00

VenB - 32.025,00 - 32.025,00

Afz. heffing (10%) 0,00 -5.331,82

177.975,00 172.643,18

Kapitaal -30.000,00 -30.000,00

Liquidatiereserve -60.000,00 - 113.318,18

Basis voor RV 87.975,00 29.325,00

RV (30%) 26.392,50 8.797,50

Netto 151.582,50 163.845,68

Verschil 12.263,18

10% op 53.318,18

53.318,18 extra liq. reserve

87.975 - 53.318,18 – 5.331,82

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Opmerking : mag deze vennootschap haar nettoboekwinst van jaar N nog in een liquidatiereserve 
boeken ?

- Kamercommissie Financiën, 1 april 2015 : “ook vennootschappen in vereffening kunnen een 
liquidatiereserve aanleggen, onverminderd de toepassing van de antimisbruikbepaling”

- Vereist echter dat boekjaar N afgesloten wordt vóór de afsluiting van de vereffening van de 
vennootschap, teneinde nog de overboeking naar de liquidatiereserve te kunnen doen via de 
resultaatsverwerking

- Wat zou misbruik kunnen zijn ? 

a) Vervroegen  afsluitdatum boekjaar tot 1 dag vóór de vereffening om nog de overboeking te kunnen 
doen ? 

b) “Kunstmatig” uitstellen van de afsluiting van de vereffening om deze over de normale afsluitdatum 
van het boekjaar te “tillen” ?  
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Casus 1

Na een carrière van 30 jaren beslissen de aandeelhouders van een familiale vennootschap hun 
activiteiten stop te zetten. Onroerend goed wordt verkocht aan een derde. Vennootschap overweegt om 
de winst over te boeken naar een liquidatiereserve, die behouden zal blijven tot de vereffening van de 
vennootschap.

Vennootschap wil ten vroegste in het boekjaar na degene waarvoor de liquidatiereserve werd aangelegd 
over te gaan tot de vereffening en de afsluiting van de vereffening.

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Casus 1 (vervolg)

Voorafgaande Beslissing nr. 2018.0539 van 16 oktober 2018

- De uitkering van de liquidatiereserve vindt plaats ten vroegste in het boekjaar na degene waarvoor de 
liquidatiereserve werd aangelegd;

- Het gaat dus om 2 verschillende boekingen van de bestemming van het resultaat;

- Géén misbruik  : uitkering liquidatiereserve dus zonder RV
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Casus 2

Aandelen van een NV zijn verdeeld onder een echtpaar : de vrouw voor 99,3% en haar echtgenoot voor 
0,7%, die beiden gedomicilieerd zijn in een onroerend goed dat toebehoorde aan de NV.

De aandeelhouders hebben beiden de pensioenleeftijd bereikt en één van hen kampt met ernstige 
gezondheidsproblemen. 

Omwille van deze leeftijd en problemen, wordt in 2017 besloten van het onroerend goed te verkopen aan 
de echtgenoten : voor 20% aan de man en voor de resterende 80% aan zijn echtgenote. Bij de goedkeuring 
van de jaarrekening over boekjaar 2017 (in 2018) wordt beslist van de winst uit deze verkoop over te 
boeken naar een liquidatiereserve. Het zou dus gaan om de boekhoudkundige winst per 31 december 
2017, en de afzonderlijke aanslag zal dus betaald worden in 2018.

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Casus 2 (vervolg)

Na de goedkeuring van de jaarrekening zal worden beslist tot de vrijwillige ontbinding van 
de NV en zal de liquidatiereserve worden uitgekeerd zonder RV. De sluiting van de 
vereffening vindt plaats op 31 december 2018.
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Casus 2 (vervolg)

Voorafgaande Beslissing nr. 2017.733 van 20 februari 2018

- Verwijzing naar de Parlementaire vraag van 1 april 2015 dat een vennootschap in vereffening nog een 
liquidatiereserve kan aanleggen;

- Het onroerend goed wordt verworven door de aandeelhouders in andere gedeeltes (20%- 80%) dan 
hun deelnemingen in de NV;

- Verkrijgers zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen en verbinden zich ertoe om het 
onroerend te kopen op basis van hun respectievelijke vermogens;

- De verkrijgers hebben niet de bedoeling om de eigendomsverhoudingen binnen het onroerend goed 
te wijzigen na de ontbinding van de vennootschap;

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Casus 2 (vervolg)

Voorafgaande Beslissing nr. 2017.733 van 20 februari 2018

- Er kan dus niet worden vastgesteld dat de verrichting fiscaal misbruik zou inhouden en dat de wil 
van de partijen erin bestond van het onroerend goed toe te kennen aan de aandeelhouders;

- Er is dus géén sprake van misbruik en de uitkering van de liquidatiereserve is dus zonder RV 
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2.2. In hoofde van de 
aandeelhouders

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

In hoofde van aandeelhouders-privé personen

- Liquidatiebonus is steeds onderworpen aan 30% bevrijdende roerende voorheffing : 
géén VVPRbis-regime van toepassing

- Liquidatiebonus afkomstig van liquidatiereserves is echter géén roerend inkomen (art. 
21, 11° WIB 92), dus geen RV (en dus ook geen aangifte 273A invullen)
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NV 1

NV 2

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Liquidatiebonus
= uitgekeerd
dividend

In hoofde van de aandeelhouders-vennootschappen

Fictie van 
ontvangen
dividend

 Liquidatiebonus is hoofde van de vereffende vennootschap een uitgekeerd dividend
 Aandeelhoudster/vennootschap wordt geacht een dividend te hebben ontvangen (is een fiscale 

fictie want is juridisch een verwezenlijkte meerwaarde op aandelen) 

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

In hoofde van de aandeelhouders-vennootschappen

Artikel 202, §1, 2° WIB 92 : DBI-aftrek voor aandeelhouder-vennootschap : positieve verschil tussen :

a) verkregen sommen of waarde ontvangen bestanddelen en

b) aanschaffingswaarde aandelen, ev. verhoogd met uitgedrukte niet - vrijgestelde meerwaarde op 
aandelen

doch in zoverre het een dividend betreft waarop art. 209 WIB 92 (zijnde uitgekeerd dividend bij de 
vereffende vennootschap) is toegepast.
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld 1

NV 2 heeft een gestort kapitaal van 100.000 EUR,  wordt vereffend en het uitgekeerde vermogen 
bedraagt 1.000.000 EUR.

Liquidatiebonus in hoofde van NV 2 : 1.000.000 – 100.000 = 900.000 EUR

=> Uitgekeerd dividend van 900.000 EUR

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld 1 (vervolg)

Enige aandeelhouder van vennootschap NV 2 is vennootschap NV 1, die de aandelen aan 
een aanschaffingswaarde van 400.000 EUR heeft geboekt (Financieel Vast Actief).

Boekhoudkundig :  

- Meerwaarde realisatie Financieel Vast Actief  : 1.000.000 – 400.000 = 600.000 EUR.

Fiscaal : 

- DBI-aftrek op 600.000 EUR (want volledig overstemmend met een uitgekeerd dividend 
bij dochtervennootschap NV 2)
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld 2

NV 2 heeft een gestort kapitaal van 300.000 EUR,  wordt vereffend en het uitgekeerde 
vermogen bedraagt 1.000.000 EUR.

Liquidatiebonus in hoofde van NV 2 : 1.000.000 – 300.000 = 700.000 EUR

=> Uitgekeerd dividend van 700.000 EUR

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld 2 (vervolg)

Enige aandeelhouder van vennootschap NV 2 is vennootschap NV 1 die de aandelen aan hun 
aanschaffingswaarde van 100.000 EUR heeft geboekt (Financieel Vast Actief).

Boekhoudkundig : 

- Meerwaarde realisatie Financieel Vast Actief van 1.000.000 – 100.000 =  900.000 EUR

Fiscaal : 

- DBI-aftrek op 700.000 EUR (zijnde de uitgekeerde liquidatiebonus in hoofde van vennootschap NV 2)

- Wat is fiscaal statuut van de andere 200.000 EUR ?
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Stelling fiscus (ComIB/92, nr. 199/61 tot 199/63) : is ook een ontvangen dividend en geeft 
recht op DBI-aftrek

Is niet juist : is een verwezenlijkte meerwaarde op aandelen 

Artikel 202, §1, 2° WIB 92 beperkt de fiscale fictie van ontvangen dividend immers tot 
bedrag dat als uitgekeerd dividend bij de vereffende vennootschap wordt weerhouden

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Conclusie

Fiscale behandeling van de meerwaarde van 900.000 EUR in hoofde van NV 1 :

- DBI aftrek op 700.000 EUR

- Aanpassing in meer van de begintoestand van de belastbare reserves : 200.000 EUR
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Casus

In 1997 koopt Belgische vennootschap A voor 1 BEF 95% van de aandelen van een
vennootschap B die in een moeilijke financiële situatie verkeert en een gestort kapitaal
heeft van 460 mio BEF.

De  vennootschap B komt er financieel bovenop en wordt in 2001 vereffend. 
Vennootschap A ontvangt uit de vereffening 388 mio BEF, hetgeen in hoofde van 
vennootschap B volledig op haar gestorte kapitaal aangerekend wordt. 

Gevolg: in hoofde van vennootschap B is er géén liquidatiebonus cfr. art. 209 WIB 92 : de 
liquidatie-uitkeringen zijn immers lager dan het gestorte kapitaal.

Vennootschap A stelt het ontvangen bedrag volledig vrij als een verwezenlijkte
meerwaarden op aandelen (verhoging begintoestand reserves), doch fiscus stelt dat
slechts 95% van het ontvangen bedrag vrijgesteld kan worden onder de DBI-aftrek.  

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Rb. Nijvel, 13 maart 2007 : stelt de fiscus in het ongelijk

- Aangezien er cfr. de aanrekeningsregels van art. 209 WIB 92 geen sprake is van een
uitgekeerd dividend, kan er in hoofde van de vennootschap-aandeelhouder geen sprake
zijn van een ontvangen dividend;

- Ontvangen bedrag kwalificeert dan ook volledig in hoofde van vennootschap A als een
verwezenlijkte meerwaarde op aandelen

145

146



6/09/2022

74

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Artikel 205, §3 WIB 92 

- De DBI-aftrek mbt dividenden bedoeld in art. 202, §1, 1° en 3° WIB 92 uit 
dochtervennootschappen in de Europese Unie die niet kan worden toegepast, is onbeperkt 
overdraagbaar naar volgende belastbare tijdperken

Aangezien art. 205, §3 WIB 92 enkel verwijst naar de dividenden bedoeld in art. 202, §1, 1° en 3°
WIB 92, is géén overdracht van DBI-overschotten voor ontvangen liquidatieboni (deze staan nl. in 
art. 202, §1, 2° WIB 92)

 Zie Brussel, 7 mei 2020

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Artikel 198, §1, 7° WIB 92 : waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen zijn niet 
aftrekbaar, behalve minderwaarden : 

- geleden nav gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen

- ten belope van het verlies aan gestorte kapitaal
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld

A bezit 100% van de aandelen van B, met aanschaffingswaarde van 100.000 EUR

B heeft een gestort kapitaal van 60.000 EUR

B wordt vereffend en A ontvangt uit de vereffening nog 10.000 EUR

Boekhoudkundig verlies (minderwaarde) voor A : 90.000 EUR

Aftrekbare gedeelte van de minderwaarde ?

Deel van A in gestort kapitaal van B = 60.000 (=100% x 60.000) 

Ontvangen uitkering : 10.000

Aftrekbaar verlies aan gestort kapitaal 50.000

Saldo (90.000 – 50.000 =) 40.000 EUR is een verworpen uitgave

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Voorbeeld (vervolg)

Zou A uit de vereffening bv. 70.000 EUR ontvangen, is het boekhoudkundig verlies 100.000 – 70.000 = 
30.000 EUR en volledig op te nemen onder Verworpen Uitgaven. Het volledige bedrag van (het aandeel 
van A in) het  gestort kapitaal van B werd immers gerecupereerd (geen verlies).
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

ComIB/92, nr. 195/73 :

“Indien vennootschap voorafgaand aan definitieve liquidatie reeds niet-aftrekbare 
waardeverminderingen geboekt had => vroegere waardeverminderingen toe te voegen aan 
begintoestand der belaste reserves in de mate dat ze met een verlies aan gestort kapitaal 
overeenstemmen”

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld

A bezit 100% van de aandelen van B, met aanschaffingswaarde van 100.000 EUR.

B heeft een gestort kapitaal van 60.000 EUR.

Stel dat A boekt, voorafgaande aan de vereffening van B, wegens het negatieve eigen 
vermogen, een fiscaal niet-aftrekbare waardevermindering van 100.000 EUR op haar 
deelneming in B. Resterende boekwaarde aandelen B op de balans van A : 100.000 – 100.000 
= 0 EUR. 

Later wordt B vereffend en A ontvangt niets uit de vereffening.
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld (vervolg)

Boekhoudkundig verlies (minderwaarde) voor A : 0 EUR

Aftrekbare verlies aan gestort kapitaal  ?

Deel van A in gestort kapitaal van B = 60.000 (=100% x 60.000) 

Ontvangen uitkering : 0

Aftrekbaar verlies aan gestort kapitaal 60.000

Fiscale behandeling :

- Er is géén boekhoudkundige kost (minderwaarde = 0);

- Fiscale aftrek tbv verlies aan gestort kapitaal wordt genoten door verhoging 
begintoestand der belastbare reserves tbv. 60.000 EUR 

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Artikel 198, §2 WIB 92:

Uitsluitend voor de toepassing van §1, 7°, worden (…) toch als gestort kapitaal aangemerkt, de 
verminderingen van gestort kapitaal om boekverliezen aan te zuiveren of om een reserve tot dekking 
van een voorzienbaar verlies te vormen
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorbeeld

A bezit 100% van de aandelen van B, met aanschaffingswaarde van 100.000 EUR. 

B had een gestort kapitaal van 60.000 EUR, maar heeft in 2000 haar gestort kapitaal verminderd met 
40.000 EUR om boekverliezen aan te zuiveren.

B wordt vereffend in 2021 en A ontvangt uit de vereffening nog 10.000 EUR

Boekhoudkundig verlies (minderwaarde) voor A: 90.000 EUR

Aftrekbare gedeelte van de minderwaarde?

Deel van A in gestort kapitaal van B = 60.000 ( en niet 20.000 !)  

Ontvangen uitkering: 10.000

Aftrekbaar verlies aan gestort kapitaal 50.000

Saldo (90.000 – 50.000 =) 40.000 EUR is een verworpen uitgave

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Moment van aftrek - wat is “gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen” ? 

ComIB/92, nr. 195/71 : afsluiting vereffening

Parl Vr van 24 december 1993 : “zodra blijkt dat er niets meer te verdelen is en verlies dus 
definitief is”

Voorafgaande Beslissing nr. 900.025 van 16 juni 2009 en 2013.636 van 11 maart 2014 :

“..zodra het verlies definitief is geworden en er niets meer te verdelen valt, maar waarbij de 
vereffening niet noodzakelijk formeel moet afgesloten zijn”
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Moment van aftrek : bij de “gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen” (vervolg)

Antwerpen, 28 februari 2006, Brussel, 19 februari 1999, Gent, 25 maart 2014 : er kan zelfs sprake zijn 
van een definitief verlies vooraleer vereffening van de vennootschap formeel is afgesloten (bv. afsluiting 
faillissement bij gebrek aan activa, negatief eigen vermogen, verklaring vereffenaar dat niets meer zal 
worden uitgekeerd etc)

Gent, 15 juni 2010 : stelling van de fiscus dat afsluiten van vereffening het enige moment van aftrek is, 
vindt géén steun in de wet 

Luik, 6 januari 2010 : minderwaarde op aandelen in failliet verklaarde dochtervennootschap, nadat 
curator verklaard heeft dat geen terugbetaling van kapitaal mogelijk is, kan niet worden afgetrokken 
(want nog geen volledige verdeling van het vermogen) 

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Deficitaire vereffening

CBN advies 170-1 - Boekhoudkundige verwerking van niet-betaalde schulden wegens 
ontoereikend actief bij het sluiten van de vereffening

Wanneer een gerechtelijk akkoord voorziet in een kwijtschelding van al of een deel van de 
schulden, moet de betrokken schuld van het passief van de debiteur moet worden 
afgeboekt en deze vermogensmutatie in de resultatenrekening tot uitdrukking moet 
worden gebracht ook al is de schuldenaar verplicht, indien hij later daartoe in staat is, deze 
concordataire schulden te betalen.

Dezelfde beginselen kunnen toegepast worden op schulden die bij vereffening van de 
vennootschap worden kwijtgescholden of waarvan de schuldeiser uitdrukkelijk afstand 
doet. De debiteur "verrijkt" zich immers ten belope van het bedrag dat wordt 
kwijtgescholden of waarvan afstand wordt gedaan en dient dit in zijn rekeningen tot 
uitdrukking te brengen als een uitzonderlijk resultaat.
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Deficitaire vereffening

CBN advies 170-1 - Boekhoudkundige verwerking van niet-betaalde schulden wegens 
ontoereikend actief bij het sluiten van de vereffening

Heel anders is de toestand wanneer bij het sluiten van de vereffening niet alle schulden 
kunnen worden terugbetaald bij gebreke aan voldoende activa.

In de rechtsleer wordt immers unaniem gesteld dat : "(...) la société en liquidation n'est pas 
libérée des obligations qu'elle a contractées, à concurrence du passif qui excède son avoir et 
dont elle ne peut assumer la charge. Elle en demeure intégralement tenue. "

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Deficitaire vereffening

CBN advies 170-1 - Boekhoudkundige verwerking van niet-betaalde schulden wegens 
ontoereikend actief bij het sluiten van de vereffening

De niet betaalde schulden moeten in de vereffeningsstaat dan ook als schulden van de 
vennootschap geboekt blijven wat zal leiden tot een negatief eigen vermogen

Conclusie : bij een deficitaire vereffening…

- worden de schulden niet kwijtgescholden

- en dus ook niet afgeboekt (dus niet in opbrengst nemen !)
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Deficitaire vereffening

Fiscale aandachtspunten

- Betreft de instemming met deficitaire afsluiting een schuldkwijtschelding ? En dus belastbare winst 
(overschatting passief – art. 24, eerste lid, 4° WIB 92)

- Zou dit een ontvangen abnormale of goedgunstig voordeel kunnen zijn, hetgeen dus een minimum 
belastbare basis vormt voor de vereffende vennootschap ? 

- Is de kwijtschelding in hoofde van een schuldeiser/vennootschap een aftrekbare kost ?

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorafgaande beslissing nr. 2020.0100 d.d. 24.03.2020

Bij de voorgenomen ontbinding en vereffening van X zal het aanwezige actief niet volstaan ter aanzuivering
van de enige nog aanwezige schuld ten aanzien van Y. Mits Y instemt met de deficitaire vereffening, blijft
deze schuld juridisch bestaan en zal de vereffening van X worden afgesloten met een negatief eigen
vermogen.

De deficitaire vereffening dient te worden onderscheiden van de situatie waarbij de schulden bij het
sluiten van de vereffening worden kwijtgescholden of waarvan de schuldeiser uitdrukkelijk afstand doet,
omdat de debiteur zich in dergelijk scenario verrijkt ten belope van het bedrag dat wordt kwijtgescholden
of waarvan afstand wordt gedaan.
Wanneer een vereffening deficitair wordt afgesloten zonder dat er sprake is van een expliciete of
impliciete kwijtschelding, heeft dit tot gevolg dat er geen aangroei is van het eigen vermogen van de
vennootschap.
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Voorafgaande beslissing nr. 2020.0100 d.d. 24.03.2020 (vervolg)

Nav de vereffening van X zal er een saldo van Z EUR blijven open staan (in voorkomend geval te
verminderen na recuperatie van het BTW tegoed)

In het advies van de CBN wordt bepaald dat wanneer bij het sluiten van de vereffening niet alle schulden
kunnen worden terugbetaald bij gebreke aan voldoende activa, deze niet betaalde schulden in de
vereffeningsstaat van de vennootschap als schulden moeten geboekt blijven, wat zal leiden tot een
negatief eigen vermogen.

Artikel 24 eerste lid, 4° WIB92 kan slechts toepassing vinden als de overwaardering van passiva in strijd is
met de boekhoudkundige of fiscale bepalingen.
Gezien er boekhoudkundig geen verplichting bestaat tot afboeking van de openstaande
passivabestanddelen bij een deficitaire vereffening is er dan ook géén sprake van een overwaardering van
passiva.

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorafgaande beslissing nr. 2020.0100 d.d. 24.03.2020 (vervolg)

De keuze voor de deficitaire vereffening van X is niet ingegeven door fiscale redenen. Het doel van
de vereffening is niet het ontwijken van belastingen maar bestaat erin:

- De groepsstructuur te rationaliseren door het ontbinden van vennootschappen die geen activiteiten
meer uitvoeren;

- Het faillissement van X te vermijden, aangezien een faillissement de goede naam van de andere
groepsvennootschappen kan schaden.

De deficitaire vereffening waarbij een schuld in de vereffeningsstaat blijft staan kan derhalve niet
worden geherkwalificeerd als een kwijtschelding van schuldvordering of een overname van
schuldvordering ten voordele van X in toepassing van artikel 344, §1 WIB 92
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorafgaande beslissing nr. 2020.0100 d.d. 24.03.2020 (vervolg)

Ten gevolge van de voorgenomen ontbinding en vereffening is de onbetaalde schuld ten aanzien van Y
(het deficitair saldo) op te nemen op het passief van de vereffeningstaat.
Is het verlies op de vordering, geleden door Y naar aanleiding van de ontbinding en vereffening van X,
een aftrekbare beroepskost ?

Art. 49 WIB 92 :

- De kost moet tijdens het belastbaar tijdperk gedaan of gedragen zijn of het karakter van een zekere en
vaststaande schuld of verlies hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt;

- De kost moet zijn gedaan of gedragen teneinde belastbare inkomsten te verwerven of te behouden;
- De echtheid en het bedrag van de kost moet verantwoord worden door middel van bewijsstukken

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorafgaande beslissing nr. 2020.0100 d.d. 24.03.2020 (vervolg)

Aan de vermelde voorwaarden is in casu voldaan:

1)De kost krijgt naar aanleiding van de deficitaire vereffening het karakter van een zeker en
vaststaand verlies aangezien het vaststaat dat X haar verplichtingen ten aanzien van Y niet zal
kunnen nakomen.
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorafgaande beslissing nr. 2020.0100 d.d. 24.03.2020 (vervolg)

2) De kost werd gedaan om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden:

- De schuldvordering van Y is ontstaan "in tempore non suspecto“ : uit niets kon blijken dat
Y, op het moment van het toekennen van de financiering, haar vordering niet zou kunnen
recupereren. Het financieren van groepsleden, inclusief X kaderde maw binnen de
normale en winstgevende beroepsactiviteit van Y;

- indien Y de terugbetaling van haar schuld zou vorderen, zou dit het faillissement van X tot
gevolg hebben. Dit faillissement zou op geen enkele manier bijdragen aan de recuperatie
van de vordering van Y, aangezien X door het verlies van haar operationele activiteit noch
op dit moment noch op enig toekomstig moment ooit in staat zal zijn om deze schuld
geheel of gedeeltelijk af te lossen.

- de instemming met de deficitaire vereffening brengt de financiële positie van Y niet in
gevaar

Reorganisaties – fiscale aspecten | 06/09/2022 | 167

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Voorafgaande beslissing nr. 2020.0100 d.d. 24.03.2020 (vervolg)

De kost wordt verantwoord wat betreft de echtheid en het bedrag.

Uit rechtspraak blijkt dat, in de specifieke situatie van
een deficitaire vrijwillige vereffening van een groepsvennootschap, de minderwaarde op een
onbetaalde schuldvordering, fiscaal aftrekbaar is. Het vermijden van een nutteloos
faillissement en het behoud van een goede naam voor de groep, zijn specifieke
omstandigheden die de fiscale aftrek zouden verantwoorden. Niet alleen Y, maar bij
uitbreiding de hele groep heeft geen enkel belang bij een faillissement. Dit zou immers
supplementaire kosten met zich meebrengen (o.a. curator), alsook een negatieve invloed op
de commerciële reputatie en/of het financiële aanzien van andere groepsvennootschappen
hebben, zeker in een commercieel gevoelige markt.

Het verlies op de vordering, geleden naar aanleiding van de ontbinding en vereffening van
X, door Y is een aftrekbare beroepskost

Reorganisaties – fiscale aspecten | 06/09/2022 | 168
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Jaarverslag DVB 2015, p. 38

De vraag betrof de bevestiging dat :

(i) de artikelen 79 en 207, tweede lid, WIB 92 niet van toepassing zijn op de
onvoorwaardelijke kwijtschelding (ten belope van de fiscale verliezen van de
Belgische vennootschap per sluiting van haar vereffening) van de schuldvordering
door de aandeelhouders van de Belgische vennootschap;

(ii) de deficitaire vereffening van de Belgische vennootschap niet zal leiden tot enige
belastbare basis op grond van artikel 185, § 1, WIB 92; en dat

(iii) het geheel van de verrichtingen (onvoorwaardelijke gedeeltelijke kwijtschelding van
schuldvordering gevolgd door de vereffening van de Belgische vennootschap) ingegeven
is door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen in de zin van
artikel 344, § 1, WIB 92.

Reorganisaties – fiscale aspecten | 06/09/2022 | 169

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Jaarverslag DVB 2015, p. 38

De enige aandeelhouder van de Belgische vennootschap is overleden. Aangezien de vennootschap
geen activiteit meer heeft wensen de erfgenamen de vennootschap te vereffenen. De vennootschap
heeft een aanzienlijk negatief eigen vermogen en beschikt niet over voldoende activa om de vordering
van de aandeelhouders (erfgenamen) op de vennootschap te voldoen, waardoor de vennootschap
vereffend zal moeten worden zonder dat de openstaande schuld kan voldaan worden.
De erfgenamen zullen voorafgaand aan de vereffening van de vennootschap de
aandeelhoudersschuldvordering die ze hebben op de vennootschap onvoorwaardelijk kwijtschelden
voor een bedrag gelijk aan de fiscaal overdraagbare verliezen per datum van sluiting van de
vereffening.
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Jaarverslag DVB 2015, p. 38

Bijgevolg zullen er op het ogenblik van de sluiting van de vereffening geen fiscale verliezen meer zijn in
de vennootschap. Na deze kwijtschelding van een deel van de aandeelhoudersschuld zullen de
erfgenamen als aandeelhouders de vereffening van de vennootschap met een negatief eigen vermogen
goedkeuren zonder dat hun vordering wordt voldaan.

Het niet kwijtgescholden gedeelte van de schuld zal naar aanleiding van de deficitaire vereffening en in
overeenstemming met de boekhoudrechtelijke voorschriften terzake in de vereffeningsstaat van de
vennootschap geboekt blijven.

Is de onvoorwaardelijke kwijtschelding van schulden een ontvangen abnormaal voordeel voor de
vennootschap in vereffening ?

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Jaarverslag DVB 2015, p. 38

De artikelen 79 en 207, tweede lid, WIB 92 zijn niet van toepassing op de onvoorwaardelijke
gedeeltelijke kwijtschelding van de schuldvordering omdat de kwijtschelding gebeurt door
de aandeelhouders (zijnde de wettelijke erfgenamen van de enige aandeelhouder van de
vennootschap) die allen natuurlijke personen zijn en niet als een onderneming kwalificeren.

Bijgevolg kan er geen sprake zijn van een abnormaal of goedgunstig voordeel ontvangen
van een onderneming ten aanzien waarvan de Belgische vennootschap zich rechtstreeks
of onrechtstreeks in een band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Fiscale gevolgen deficitaire vereffening - conclusie

1) Instemming schuldeiser met deficitaire vereffening wordt niet aanzien als een
schuldkwijtschelding

Dus geen belastbare winst noch ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel voor
vereffende vennootschap

2) Er mag een formele kwijtschelding gebeuren tot beloop van de fiscale verliezen van de
vereffende vennootschap

Het eventueel overblijvende saldo blijft in vereffeningsstaat en is niet kwijtgescholden

3) Verlies op vordering is aftrekbare kost voor schuldeiser/vennootschap

Zie eveneens Voorafgaande Beslissingen nrs. 2021.0223 van 27 april 2021, 2021.0088 van
16 maart 2021, 2021.0762 van 30 november 2021

Aansprakelijkheid voor 
fiscale schulden
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Door het sluiten van de vereffening verdwijnt de vennootschap als rechtspersoon… Quid schuldeisers ?

Art. 2:143, §1, 5e streepje WVV

Vennootschap kan nog 5 jaren na de bekendmaking van de sluiting van de vereffening in de bijlagen bij het
B.S. door haar schuldeisers worden aangesproken in de persoon van haar vereffenaar of van wie krachtens
art. 2:85 WVV als vereffenaar wordt beschouwd. Indien geen vereffenaars zijn aangeduid, worden de
bestuurders als vereffenaars van rechtswege beschouwd (art. 2:79 WVV).

Vennootschap heeft nog gedurende vijf jaren een “passieve rechtspersoonlijkheid” in de persoon en op
de woonplaats van de vereffenaar (Gent, 13 december 1988);

Fictie die aan de schuldeisers toelaat om, na de afsluiting van de vereffening, nog te handelen tegen de
vennootschap alsof deze op procedureel vlak nog steeds in vereffening zou zijn.

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Circulaire 2022/C/38 betreffende de toevoeging van § 4 aan artikel 133, KB/WIB 92 door het koninklijk 
besluit van 12.12.2021, 6 april 2022

Gecoördineerde tekst artikel 133, KB/WIB 92

§ 1. De aanslagen worden op naam van de betrokken belastingschuldigen ten kohiere gebracht.

§ 2. Aanslagen ten laste van overleden belastingschuldigen worden ten kohiere gebracht op hun naam 
voorafgegaan van het woord "Nalatenschap" en eventueel gevolgd van de vermelding van de persoon of 
personen die zich aan de administratie der directe belastingen hebben bekend gemaakt als erfgenaam, 
legataris, begiftigde of bijzondere lasthebber.

(…) § 3. Als een onroerend goed in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere eigenaars, wordt de aanslag 
in de onroerende voorheffing ten kohiere gebracht op naam van één of meer mede-eigenaars, gevolgd 
door de woorden "in onverdeeldheid".

§ 4. Aanslagen ten laste van vereffende vennootschappen (…) worden ten kohiere gebracht op naam van 
de vennootschap, vereniging of stichting, gevolgd door de woorden "vereffend, vertegenwoordigd door 
de vereffenaar(s) q.q.".
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Circulaire 2022/C/38 betreffende de toevoeging van § 4 aan artikel 133, KB/WIB 92 door het koninklijk 
besluit van 12.12.2021, 6 april 2022

Achtergrond

Naar aanleiding van rechtspraak is er een onduidelijkheid ontstaan over de situatie waarin de 
administratie een aanslag ten kohiere moet brengen ten laste van een vennootschap waarvan de 
vereffening gesloten is. 

De vraag stelde zich op wiens naam de aanslag ten kohiere moet worden gebracht, in toepassing van 
artikel 133, § 1, KB/WIB 92, wanneer deze aanslag:

- betrekking heeft op een belastbaar tijdperk voorafgaand aan de sluiting van de vereffening van de 
vennootschap, de vereniging of de stichting;

- maar nog moet gevestigd worden eens de vereffening van de vennootschap, de vereniging of de 
stichting zijnde de belastingplichtige, al is afgesloten.

Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Circulaire 2022/C/38 betreffende de toevoeging van § 4 aan artikel 133, KB/WIB 92 door het koninklijk 
besluit van 12.12.2021, 6 april 2022

Achtergrond

Om deze onduidelijkheid te verhelpen, voegt dit koninklijk besluit een paragraaf 4 toe aan artikel 
133, KB/WIB 92, waarin specifiek bepaald wordt op wiens naam de aanslag in dat geval ten kohiere moet 
gebracht worden.
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Circulaire 2022/C/38 betreffende de toevoeging van § 4 aan artikel 133, KB/WIB 92 door het 
koninklijk besluit van 12.12.2021, 6 april 2022

Het passief voortbestaan van de vennootschap

Door het sluiten van de vereffening houdt de vennootschap op te bestaan, wat betekent dat ze geen 
eigen vermogen en in principe geen eigen organen meer heeft.

Teneinde de rechten van de schuldeisers van de vereffende vennootschap te beschermen, bepaalt 
artikel 2:143, § 1, vijfde streepje van WVV dat de vennootschap nog gedurende vijf jaar na de 
bekendmaking van de sluiting van de vereffening in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door 
haar schuldeisers kan worden aangesproken in de persoon van hun vereffenaar.

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Circulaire 2022/C/38 betreffende de toevoeging van § 4 aan artikel 133, KB/WIB 92 door het koninklijk 
besluit van 12.12.2021, 6 april 2022

Het passief voortbestaan van de vennootschap

De vereffenaar kan krachtens die bepalingen door de schuldeisers van de vennootschap slechts 
aangesproken worden in zijn hoedanigheid van vereffenaar, dat wil zeggen in zijn hoedanigheid van 
orgaan van de vennootschap.

Dat de vereffenaar nog gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de sluiting van de vereffening kan 
aangesproken worden als orgaan van de vennootschap impliceert dat de verdwijning van de 
rechtspersoon met de sluiting van de vereffening niet absoluut is. Gedurende deze periode van vijf jaar 
blijft de vennootschap nog passief voortbestaan om te antwoorden op de vorderingen die de schuldeisers 
van de vennootschap tegen haar instellen in de persoon van haar vereffenaar(s), en dit zolang de verjaring 
niet is bereikt door het verstrijken van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de sluiting van de 
vereffening.
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Circulaire 2022/C/38 betreffende de toevoeging van § 4 aan artikel 133, KB/WIB 92 door het koninklijk 
besluit van 12.12.2021, 6 april 2022

De vereffenaar(s) qualitate qua (q.q.)

De nieuwe paragraaf 4, die toegevoegd werd aan artikel 133 KB/WIB 92, voorziet dat de aanslagen die 
gevestigd worden ten laste van de vennootschap na de sluiting van haar vereffening, ten kohiere gebracht 
worden op naam van die vennootschap zij het vertegenwoordigd door haar vereffenaar(s) in die 
hoedanigheid, met andere woorden: 'qualitate qua' (q.q.).

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Verantwoordelijkheden van de vereffenaar

De vereffenaar kan enkel in zijn hoedanigheid als vereffenaar (“qualitate qua”) worden aangesproken

De vereffenaar staat dus niet met zijn persoonlijk vermogen voor de schulden in;

Gedr. St., Kamer, 2018-2019, nr. 54-3699/001, 8 :

Inkohiering in hoofde van de vereffenaar qualitate qua creëert géén bijkomende verplichting voor de
vereffenaar in persoonlijke naam

Circ. 2019/C/122 van 18 november 2019 :

De rechtsvordering tegen de vereffenaar “qualitate qua” is in se een vordering tegen een orgaan van de
vereffende vennootschap en kan niet leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening

Circulaire 2022/C/38 betreffende de toevoeging van § 4 aan artikel 133, KB/WIB 92 door het koninklijk 
besluit van 12.12.2021, 6 april 2022

De vereffenaar kan, krachtens het hogervermelde artikel 2:143, § 1, vijfde streepje en § 2, tweede 
streepje WVV, slechts aangesproken worden in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de vennootschap. 
Aangezien het gaat om aanslagen gevestigd ten laste van de vennootschap met betrekking tot belastbare 
tijdperken die de sluiting van de vereffening voorafgaan, staat de vereffenaar niet met zijn persoonlijk 
vermogen voor die schulden in.

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Verantwoordelijkheden van de vereffenaar (vervolg)

- Enkel indien de vereffenaar een fout heeft begaan, kan een burgerrechtelijke vordering (art. 1382 B.W.)
worden ingesteld om de betaling van de verschuldigde belasting te bekomen (vermits vereffenaars
aansprakelijk zijn voor fouten begaan tijdens hun opdracht – art. 2:106 WVV)

Zie Antwerpen, 2 februari 2018 en Brussel, 13 december 2006 (bv. nalaten van jaarrekeningen neer te
leggen)
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Rechtspaak

- Indien toch aanslagen gevestigd werden in hoofde van een vereffende vennootschap, zijn deze nietig
aangezien de belastingschuldige niet meer bestaat (Cass., 18 juni 2019, Gent, 29 juni 2021, Luik, 7
september 2021, …)

Voorbeeld

- wanneer de aanslagen na de sluiting van de vereffening toch gevestigd werden tegen de vereffende
vennootschap zelf, met enkel als vermelding ‘c/o of p/a (de naam van de vereffenaar);

- deze vermelding heeft nl. slechts betrekking op de verzending van het aanslagbiljet naar het adres van
de vereffenaar; hieruit kan niet worden afgeleid dat de aanslag zelf op naam van de vereffenaar als
zodanig werd ingekohierd.

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Art. 356, lid 1 en 2 WIB 92

Wanneer tegen een beslissing van de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de 
inkomstenbelastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar een vordering in rechte is ingesteld en de 
rechter de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart, om een andere reden dan verjaring, blijft de zaak 
gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de rechterlijke beslissing ingeschreven op de rol.

Gedurende die termijn van zes maanden (…), kan de administratie een subsidiaire aanslag door middel van 
conclusies aan het oordeel van de rechter onderwerpen op naam van dezelfde belastingschuldige en op grond 
van alle of een deel van dezelfde belastingelementen als de initiële aanslag.

- Fiscus heeft 6 maand om een subsidiaire aanslag te vestigen tegen “dezelfde belastingschuldige” (dus
dezelfde schuldenaar dan degene tegen wie de vernietigde aanslag werd gevestigd);

- Maar deze belastingplichtige bestaat niet meer, want dit was de vereffende vennootschap !

Geen subsidiaire aanslag meer mogelijk…
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Wetsaanpassing (art. 19 Wet van 2 mei 2019, B.S., 15 mei 2019)

Art. 357 WIB 92 : voor de toepassing van art. 356 worden met dezelfde belastingschuldige gelijkgesteld :

5° de vereffenaar van de rechtspersoon waarvan de vereffening gesloten is, in die hoedanigheid (…)

Subsidiaire aanslag nu dus wél mogelijk in hoofde van de vereffenaar qualitate qua (aangezien deze nu
gelijkgesteld is met “dezelfde belastingschuldige” en dus gelijkgesteld is met de vereffende
vennootschap)

Circulaire 2019/C/122 : stelling fiscus 

- Het is het ogenblik van de vernietigde aanslag die bepaalt of nog een subsidiaire aanslag op naam van 
de vereffenaar kan worden gevestigd

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Circulaire 2019/C/122 : stelling fiscus 

- Het is het ogenblik van de vernietigde aanslag die bepaalt of nog een subsidiaire aanslag op naam van 
de vereffenaar kan worden gevestigd
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Casus

Vereffening vennootschap werd gesloten op 18 november 2013; afsluiting vereffening werd gepubliceerd
inde bijlagen bij het B.S. van 9 december 2013.

Na de sluiting van de vereffening worden bijkomende aanslag in de vennootschapsbelasting, geheime
commissielonen en RV gevestigd op naam van “(de vennootschap) c/o (de naam van de vereffenaar”
qualitate qua, met verzending van het aanslagbiljet naar het adres van de vereffenaar.

Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Casus (vervolg)

Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde op 15 januari 2019 dat aanslag nietig was : er kon geen aanslag
meer op naam van de vennootschap worden gevestigd, aangezien de vennootschap niet meer bestond.

Enkel de vereffenaar als dusdanig kan nog als belastingschuldige worden aangesproken cfr. art. 133
KB/WIB 1992

Fiscus legt op 8 juli 2019 een subsidiaire aanslag op lastens de vereffenaar (cfr. art. 357, 5° WIB 1992), dus
nadat de 5-jarige periode van passieve rechtspersoonlijkheid is verstreken.
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Fiscaal regime ontbinding en vereffening
Casus

Antwerpen, 26 oktober 2021 : stelt de fiscus in het ongelijk

- Indien de termijn van 5 jaar van de passieve rechtspersoonlijkheid cfr. art. 2:143, §1, vijfde streepje WVV is 
verstreken, kan géén subsidiaire aanslag op naam de vereffenaar meer worden gevestigd

Subsidiaire aanslag in hoofde van de vereffenaar mogelijk, maar moet wél binnen de vijfjarige termijn 
gebeuren

Het moment van de oorspronkelijke, vernietigde aanslag is hierbij zonder belang

Zie ook Antwerpen, 21 december 2021 en 15 maart 2022

Bedankt voor Uw
aandacht !
Yves Verdingh

Vragen ?
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