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Waar het faillissement bijvoorbeeld in de VS als 
een soort ontgroeningsritueel voor ondernemers 
wordt gezien, overheerst in continentaal Europa 
voornamelijk de negatieve beeldvorming. Bij een 
faillissement wordt de schuldenaar het bewind over 
zijn vermogen ontnomen en treedt een curator op als 
autoritaire en objectieve vereffenaar onder toezicht 
van de ondernemingsrechtbank. Hoewel de echte 
faillissementengolf die bij het begin van de COVID-19-
crisis verwacht werd, voorlopig uitgebleven is, spreekt 
het voor zich dat het aantal bedrijven in moeilijkheden de 
afgelopen twee jaar sterk is toegenomen. Voor sommige 
van die bedrijven zou een deficitaire vereffening een 
elegant alternatief voor een faillissement of procedure 
van gerechtelijke reorganisatie (WCO) kunnen zijn. 
Deze bijdrage bespreekt de aandachtspunten bij een 
deficitaire vereffening, de mogelijkheid om te ontbinden 
en vereffenen in één akte, de fiscale valkuilen en de 
impact van het cassatiearrest van 5 juni 2020.

De deficitaire vereffening is een uit de praktijk ontsproten 
beëindigingswijze van een vennootschap. Anders dan 
bij een gewone vereffening, beschikt de vereffende 
vennootschap over onvoldoende activa om een 
integrale terugbetaling van haar schulden te voorzien1.  

De vereffening is dus verlieslatend. Instinctmatig zou 
men denken dat de vennootschap automatisch in 
een toestand van faillissement terechtkomt, maar dit 
klopt dus niet. Ondanks dat het faillissementsrecht van 
openbare orde is, laat zij wel ruimte voor een deficitaire 
afwikkeling van de vereffening. Die mogelijkheid van 
een deficitaire vereffening werd reeds in 1962 bevestigd 
door het Hof van Cassatie.2  Het Hof oordeelde destijds 
dat “la liquidation, pour être terminée, ne doit pas 
nécessairement aboutir au désintéressement complet 
de tous les créanciers.”

De terugbetaling van alle schuldeisers is geen 
voorwaarde om tot de sluiting van de vereffening te 
kunnen overgaan. Bijgevolg kan deze deficitair worden 
afgesloten. Uit de rechtspraak die op deze uitspraak 
volgde, blijkt dat de deficitaire vereffening als een vaste 
verworvenheid mag worden beschouwd.3

Het onderscheid met een faillissementssituatie is 
theoretisch duidelijk afgelijnd, maar in de praktijk 
vaak flinterdun. Opdat een vennootschap zich in 
staat van faling bevindt, is vereist dat zij aan de 
faillissementsvoorwaarden voldoet, met name: de 
“staking van betaling” en het “geschokt krediet”.4  Deze 
voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn.

Bij een deficitaire vereffening is er ongetwijfeld sprake 
van een staking van betaling sensu lato, daar niet alle 
schulden integraal kunnen worden terugbetaald. De 
schuldenaar heeft bijgevolg opgehouden te betalen. 

1 T. BAART en S. ROEMERS, "Bedenkingen bij de sluiting van een (deficitaire) vereffening", TRV 2005, 285-286; E. DE BIE en E. DE LEENHEER, “De vereffening van vennootschappen 
na de Wet van 13 april 1995”, Brussel, Ced.Samsom, 1996, 181; K. GEENS en H. LAGA, "Overzicht van rechtspraak: vennootschappen 1986-1991", TPR 1993, 1167-1168; K. GEENS, e.a., 
"Overzicht van rechtspraak : vennootschappen 1992-1998", TPR 2000, 493.
 2 Cass. 22 maart 1962, Pas. 1962, l, 806.
 3 Cass. 14 januari 2005, AR C.03.0468.N, www.cass.be; Brussel 29 april 1993, TRV 1993, 419-426, noot D. D’HOOGHE; Brussel 5 mei 2017, DAOR 2017, 59; Brussel 4 september 2007, 
DAOR 2008, 250, noot W. DEDECKER, JDSC 2009, 299, noot P. JEHASSE; Brussel 22 juni 2017, JDSC 2019, 214, noot M. LEMAL, TRV 2018, 782, noot A. HOUET; Gent 16 juni 2003, JDSC 
2005, 315, noot M. DELVAUX, RW 2003-04, 188, noot; Kh. Gent (afd. Oudenaarde) 28 november 2019, TGR-TWVR 2019, 241.
 4 Artikel XX.99, eerste lid WER.
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In de (oudere) rechtspraak en rechtsleer bestond er toch 
discussie of de voorwaarde van staking van betaling 
wel vervuld kon zijn bij een (deficitaire) vereffening.5  
Het ophouden te betalen volgt immers rechtstreeks uit 
de wet zelf, namelijk ten gevolge van de samenloop van 
schuldeisers die ontstaat door de vereffening. De staking 
van betaling vloeit zo niet voort uit de feitelijke toestand, 
maar uit een wettelijke verplichting. In het licht van de 
vaste cassatierechtspraak is deze discussie veeleer 
theoretisch geworden. Het Hof van Cassatie heeft onder 
meer in een arrest van 14 januari 2005 geoordeeld 
dat de beide faillissementsvoorwaarden een hoge 
mate van onderlinge verbondenheid vertonen.6  De 
staking van betaling heeft een onvoldoende duurzaam 
karakter, indien de onderneming nog over krediet 
beschikt bij haar schuldeisers.

Zodoende situeert het onderscheid met een 
faillissementssituatie zich rond de voorwaarde van het 
“geschokt krediet”. Wanneer een aanzienlijk deel van de 
schuldeisers vertrouwen heeft in de (organisatie van de) 
vereffening van de vennootschap (door de vereffenaar) 
en aanvaardt dat hun vordering niet (geheel) zal 
worden terugbetaald bij sluiting van de vereffening, is 
er geen sprake van een geschokt krediet.7  Het is zelfs 
onvoldoende dat slechts een te verwaarlozen gedeelte 
van de schuldeisers geen vertrouwen meer heeft in de 
vereffening.8  Een schuldeiser die slechts een absolute 
minderheid van het passief vertegenwoordigt, kan de 
deficitaire vereffening niet doorkruisen, op voorwaarde 
dat de vereffening rechtmatig en transparant wordt 
gevoerd en er geen sprake is van fraude of benadeling 
van de schuldeisers. In het verleden besloten de hoven 
en rechtbanken bijvoorbeeld dat een schuldeiser 
die 5%  of 10%10  van het passief vertegenwoordigde, 
onvoldoende doorwoog om een faillissement uit te 
lokken. 

De voorwaarde van het geschokt krediet moet 
dynamisch worden benaderd. Het is onvoldoende dat 
de schuldeisers hun vertrouwen uitspreken bij aanvang 
van de vereffening, opdat een faillissement definitief 
afgewend is. Het vertrouwen mag gedurende de 
loop van de vereffening en de zes maanden volgend 
op de sluiting van de vereffening niet wankelen. De 
invereffeningstelling van een vennootschap belet 

immers niet dat zij nog steeds failliet kan worden 
verklaard, lopende de vereffening11, of zelfs nog tot zes 
maanden na de sluiting van de vereffening.12 

In de praktijk wordt de piste van een deficitaire 
vereffening vaak gevolgd in het kader van de 
vereffening van vennootschappen die schulden 
hebben openstaan bij groepsvennootschappen. In 
een dergelijke omstandigheid hebben de betrokken 
vennootschappen, en bij uitbreiding de volledige 
vennootschapsgroep, er belang bij dat een faillissement 
wordt vermeden. Dit zou immers tot reputatieschade 
kunnen leiden voor de groep. Ook buiten de hypothese 
van een vereffening met intragroepschuldeisers, kan 
de vereffening een valabel alternatief zijn voor een 
faillissement. Een vereffening kan sneller en efficiënter 
worden afgewikkeld, de schuldeisers kunnen in de 
onderhandeling ook vat hebben op wie wordt benoemd 
als vereffenaar en de kostprijs van een gerechtelijke 
procedure wordt vermeden. In tegenstelling tot de 
vereffening, is het faillissement steeds een gerechtelijke 
procedure waarbij een curator wordt aangesteld 
door de ondernemingsrechtbank.13 Het is de curator 
die de verdere afwikkeling van de boedel zal regelen. 
Een groot nadeel is ook de algemene publiciteit naar 
derden toe. Het faillissementsvonnis wordt gepubliceerd 
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de 
handelingen van de curator zijn voor de schuldeisers 
digitaal te volgen via RegSol. Het faillissement zorgt 
ook automatisch voor een beslag op het vermogen van 
de vennootschap waardoor de verkoop van activa een 
gedwongen karakter krijgt. In de praktijk vertaalt dit 
zich in lagere verkoopwaarden.

Het overgrote merendeel van de vereffeningen volgt 
de procedure van de “ontbinding en vereffening in één 
akte”. Deze procedure laat toe om een vennootschap 
te vereffenen zonder tussenkomst van de rechtbank, 
zonder benoeming van een vereffenaar en bij één 
akte waarin zowel wordt besloten tot ontbinding van 
de vennootschap als tot onmiddellijke sluiting van de 
vereffening. Het spreekt voor zich dat dit de meest 

5 Voor een overzicht, zie: R. AYDOGDU, “Le liquidation déficitaire: Paradise Lost” in Le nouveau droit des sociétés en pratique, Limal, Anthemis, 2021, (281) 287-301.
6 Cass. 14 januari 2005, TRV 2005, 27, noot M. WYCKAERT.
7 Cass. 5 juni 2020, TIBR 2020, afl. 2, 164-165; R. AYDOGDU, “Le liquidation déficitaire: Paradise Lost” in Le nouveau droit des sociétés en pratique, Limal, Anthemis, 2021, (281) 287-301; K. GEENS 
en H. LAGA, "Overzicht van rechtspraak: vennootschappen 1986-1991", TPR 1993, 11671168; K. GEENS, e.a., "Overzicht van rechtspraak : vennootschappen 1992-1998", TPR 2000, 493; X. DIEUX, 
Ph. LAMBRECHTS en O. CAPRASSE, “Examen de jurisprudence (2010-2013). Les Sociétés commerciales”, RCJB 2016, 365, nr. 148.
8 M. WYCKAERT, “De smalle grenslijn tussen een deficitaire vereffening en een failliete vennootschap in vereffening” (noot onder Cass. 14 januari 2005), TRV 2005, 27.
9 Kh. Charleroi 12 september 1995, RRD 1996, 76, noot L. DERMINE.
10 Luik 16 maart 2000, RPS 2000, nr. 6809, nr. 185, noot W. DERIJCKE.
11 Kh. Brussel 13 februari 2006, JLMB 2006, 1379.
12 Artikel XX.99, vierde lid WER.
13 Zie onder meer artikel XX.4 WER.
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eenvoudige en kostenefficiënte methode is om een 
vennootschap te ontbinden. Het oude Wetboek van 
vennootschappen stelde deze verkorte procedure echter 
niet open voor deficitaire vereffeningen met onbetaalde 
derden-schuldeisers. De wet vereiste immers voor 
dergelijke verkorte procedure dat alle schulden aan 
derden terugbetaald waren of minstens geconsigneerd 
werden.14  Een deficitaire vereffening kon enkel met 
deze verkorte procedure doorgevoerd worden, op 
voorwaarde dat de openstaande schulden betrekking 
hadden op schulden aan de aandeelhouders.

In het WVV geldt nog steeds een verhoogde 
waakzaamheid ten aanzien van de deficitaire 
vereffening, dit opdat er een minimale controle zou 
bestaan dat de belangen van derden niet worden 
geschaad. Zo zal bij een deficitaire vereffening de 
benoeming van de vereffenaar nog wel moeten 
worden voorgelegd aan de voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank,15  waar dat voor een gewone 
vereffening niet langer noodzakelijk is. Ook dient 
de vereffenaar bij sluiting van de vereffening het 
verdelingsplan ter goedkeuring voor te leggen aan de 
voorzitter van de ondernemingsrechtbank.16 

Beide controlemechanismen dienen afzonderlijk van 
elkaar te worden beoordeeld.17  Het kan voorkomen 
dat een vereffening deficitair blijkt te zijn op basis van 
de staat van activa en passiva die wordt gevoegd bij 
het ontbindingsvoorstel, zodat de benoeming van de 
vereffenaar in principe moet worden gehomologeerd 
door de rechtbank, maar dat achteraf blijkt dat de 
vereffening toch niet deficitair zal afsluiten door 
bijvoorbeeld een onverhoopte opbrengst bij realisatie 
van activa. In dat geval is er geen goedkeuring van de 
rechtbank vereist voor het verdelingsplan. Omgekeerd, 
kan het ook zijn dat een vereffening als niet-deficitair 
wordt beschouwd bij aanvang, waardoor er ook geen 
goedkeuring van de vereffenaarsbenoeming wordt 
gevraagd aan de rechtbank, maar dat uit de slotbalans 
wel een deficit blijkt. In dat geval dient de benoeming 
van de vereffenaar niet te worden geregulariseerd, 
deze werd rechtmatig (tenzij er sprake was van kwade 
trouw) niet aan de goedkeuring van de rechtbank 
onderworpen, maar zal het verdelingsplan wel 

voormelde goedkeuring moeten krijgen. In deze context 
moet in herinnering worden gebracht dat de revisor of 
commissaris bij de controle over het ontbindingsvoorstel 
het bestuursorgaan erop moet wijzen een toelichtende 
verklaring aan de aandeelhouders te bezorgen omtrent 
de te verwachten latente meerwaarden, indien dit 
onontbeerlijk is voor de goede informatieverstrekking 
naar de aandeelhouders toe.18 

De controle van de voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank is uiteraard beperkt. Zij mag 
geen opportuniteitsoordeel vellen en mag zich niet in 
de plaats stellen van de algemene vergadering en de 
opening van de vereffening als niet gerechtvaardigd 
beoordelen.19  Wat de rechtbank bij haar controletaak 
wel kan doen, is controleren of de figuur van de 
vereffenaar voldoende waarborgen biedt voor de 
schuldeisers.20 

Het valt op dat de wetgever ondanks de verhoogde 
controle door de rechtbank voor deficitaire vereffeningen, 
toch toestaat dat een deficitaire vereffening kan worden 
uitgevoerd door de ééndagsprocedure van artikel 
2:80 WVV.21 Bij deze vorm van vereffening wordt er per 
definitie geen controle uitgevoerd door de rechtbank op 
de vereffeningswerkzaamheden. Dit is een belangrijke 
versoepeling ten opzichte van het oude wetboek. De 
kortste weg naar een deficitaire vereffening, gaat dus 
overeenkomstig onderstaand stappenplan:

1. Het bestuursorgaan stelt een voorstel tot 
ontbinding op, waarbij een staat van activa 
en passiva wordt gevoegd die hoogstens drie 
maanden oud mag zijn, te rekenen vanaf de 
datum van de algemene vergadering.22 

2. Van de schuldeisers die niet terugbetaald zullen 
worden, wordt het schriftelijke akkoord bekomen 
dat zij instemmen met de vereffening van de 
vennootschap zonder terugbetaling te bekomen 
én hun akkoord met de onmiddellijke sluiting van 
de vereffening.

3. Een buitengewone algemene vergadering 
bevoegd voor statutenwijziging wordt bijeen-
geroepen met het te nemen ontbindingsbesluit 
op de agenda.

14 Artikel 184, §5 W.Venn.
15 Artikel 2:84, eerste lid WVV. Tenzij er enkel schulden ten aanzien van aandeelhouders zijn en alle aandeelhouders-schuldeisers akkoord gaan met de benoeming van de vereffenaar.
16 Artikel 2:97, §2 WVV. Tenzij alle schuldeisers die niet integraal kunnen worden terugbetaald aandeelhouder zijn van de vennootschap en schriftelijk instemmen met het verdelingsplan.
17 MvT bij het Wetsontwerp van 4 juni 2018 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, Parl. St. 2017-2018, 3119/001, 87
18 Advies ICCI 29 mei 2017, www.icci.be/nl/adviezen. 
19 Luik 27 september 2016, DAOR 2017, 134.
20 R. AYDOGDU, “Le liquidation déficitaire: Paradise Lost” in Le nouveau droit des sociétés en pratique, Limal, Anthemis, 2021, (281) 287-301.
21 MvT bij het Wetsontwerp van 4 juni 2018 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, Parl. St. 2017-2018, 3119/001, 95.
22 Artikel 2:71, §2 WVV.
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4. De buitengewone algemene vergadering 
besluit mits eenparigheid van de aanwezige 
of vertegenwoordigde aandeelhouders tot 
ontbinding en vereffening van de vennootschap, 
op voorwaarde dat ten minste de helft van 
het totaal aantal uitgegeven aandelen (BV) 
of ten minste de helft van het kapitaal (NV) 
vertegenwoordigd is.

De keuze voor een ontbinding en vereffening in één akte 
heeft naast kosten- en tijdsbesparing één belangrijk 
nadeel. De wetgever heeft een rechtstreeks gevolg 
gekoppeld aan het feit dat de ééndagsprocedure 
is toegepast voor wat betreft “vergeten schulden”. 
De aandeelhouders blijven hiervoor aansprakelijk 
ten aanzien van de “vergeten schuldeisers”. In 
tegenstelling tot bij een gewone vereffening geldt deze 
aansprakelijkheid ongeacht of de aandeelhouders 
te goeder of te kwader trouw waren op het tijdstip 
van vereffening.23  Het is irrelevant of de betrokken 
aandeelhouders op de hoogte waren van het bestaan 
van de “vergeten schulden” ten tijde van de vereffening. 
De schulden kunnen op hun vermogen verhaald 
worden. De aansprakelijkheid is wel niet hoofdelijk 
en is beperkt tot het actief dat aan de betrokken 
aandeelhouder werd toebedeeld in het kader van de 
vereffening.

De vraag heeft zich in het verleden gesteld of de 
deficitaire vereffening kan worden gelijkgesteld 
met een kwijtschelding van een schuld. Men 
zou immers kunnen stellen dat een deficitaire 
vereffening een georganiseerde vorm van collectieve 
schuldkwijtschelding betreft. De schuldeisers geven 
aan, door hun vertrouwen in de vereffening uit te 
spreken en te behouden, dat zij minstens gedogen dat 
er geen terugbetaling volgt op hun vorderingen.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen 
stelde evenwel in een advies van 1995 reeds het 

boekhoudkundige onderscheid tussen een kwijtschelding 
en het open blijven staan van een schuldvordering 
in een deficitaire vereffening op scherp.24 De CBN 
onderbouwt haar advies door de vaststelling dat bij een 
deficitaire vereffening geen sprake is van een verrijking 
van de debiteur. De schulden verdwijnen niet en blijven 
uitgedrukt in de vereffeningsbalans. Het is precies deze 
“verrijking” die een determinerend kenmerk uitmaakt 
van de kwijtschelding en die ontbreekt bij de deficitaire 
vereffening. Het vermogen van de debiteur verhoogt 
niet door de sluiting van de vereffening, het blijft 
negatief.25 

Het gebrek aan verdwijnen van de schuldvorderingen 
bij een deficitaire vereffening, wordt passend 
geïllustreerd doordat de niet-terugbetaalde 
schuldeisers het recht hebben om de heropening van 
de vereffening te vorderen, indien achteraf nog een 
vermogensbestanddeel opduikt.26  Hadden zij hun 
schuldvordering kwijtgescholden ten gevolge van het 
akkoord met de deficitaire vereffening, dan waren zij 
niet langer belanghebbende partij om de heropening 
te vragen.

Onder meer op basis van het besproken CBN-
advies, heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen 
een uitgebreide rulingpraktijk ontwikkeld in het kader 
van de deficitaire vereffening die bovenstaande 
boekhoudkundige principes bevestigt.27  De fiscale 
kwalificatievraagstukken die spelen bij een deficitaire 
vereffening, concentreren zich bij de debiteur rond de 
artikelen in verband met abnormale en goedgunstige 
voordelen (artikel 26, 79 en 207 WIB), de overschatting 
van passief (artikel 24 WIB) en de herkwalificatie van 
een deficitaire vereffening in een kwijtschelding van 
schuld.

In de eerste plaats zou het akkoord van de schuldeisers 
met de deficitaire vereffening van hun debiteur, en 
vaak ook het niet meer aanrekenen van interest op de 
vordering, kunnen kwalificeren als een abnormaal of 
goedgunstig voordeel. Echter, is er slechts sprake van 
een “voordeel” wanneer er een verrijking plaatsvindt 
zonder gelijkwaardige tegenprestatie.28 Om de 

23 Artikel 2:104, §3 WVV.
24 CBN advies 170/1, Boekhoudkundige verwerking van niet-betaalde schulden wegens ontoereikend actief bij het sluiten van de vereffening, Bull.CBN 1995, afl. 34, 34. 
25 Zie ook: S. VAN CROMBRUGGE, "Welke zijn de fiscale gevolgen van een deficitaire vereffening?", Fisc. 2010, afl. 1220, 7-9; C. CHEVALIER, Vademecum Vennootschapsbelasting, 
Brussel, Larcier Group, 2016, 683.
26 Artikel 2:105 WVV.
27 Voorafgaande beslissing van 29 september 2009, nr. 900.237, www.fisconetplus.be; Voorafgaande beslissing van 26 januari 2015, nr. 2014.414, www.fisconetplus.be. 
28 Hand. Kamer, Parl. St. 1958-59, nr. 194/1, 9; Hand. Kamer, Parl. St. 1961-62, nr. 264/1, 72; Hand. Senaat, Parl. St. 1961-62, nr. 366, 89; Antwerpen 13 mei 1991, FJF 1991/149; Antwerpen 
24 juni 2003, FJF 2004/70; Com.IB 1992, 26/16.
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29 Voorafgaande beslissing van 29 september 2009, nr. 900.237, www.fisconetplus.be. Op de “vermogensrechtelijke” gelijkschakeling tussen vereffening en faillissement kan evenwel kritiek 
geuit worden vanuit onder meer het Cassatie-arrest van 17 juni 1994 (Cass. 17 juni 1994, AC 1993-1994, 637).
30 Com.IB 1992, 26/17; Cass. 3 december 1982, Bull.Bel. 1985, 76; Gent 11 maart 1983, AFT 1983, 167; Cass. 10 april 2000, AC 2000.
31 Brussel 29 mei 2008, rolnr. 2002/AR/2596, www.fiscalnet.be; C. CHEVALIER, “De beoordeling van het abnormaal of goedgunstig karakter van een voordeel dient in concreto te gebeuren”, 
TFR 2004, afl. 263, 572 - 573; P. CAUWENBERGH, International Transfer Pricing. De fiscale behandeling van de prijsbepaling van grensoverschrijdende intragroepscontracten, Antwerpen, 
Intersentia Rechtswetenschappen, 1998, 131.
32 Voorafgaande beslissing van 29 september 2009, nr. 900.237, www.fisconetplus.be; zie ook: Antwerpen 10 mei 1994, AFT 1994, 292; Bergen 18 mei 2001, Fisc.Koer. 2001, 340; Bergen 19 maart 
2004, www.tfrnet.larcier.be.
33 Artikel 24, eerste lid, 4° WIB.
34 CBN advies 170/1, Boekhoudkundige verwerking van niet-betaalde schulden wegens ontoereikend actief bij het sluiten van de vereffening, Bull.CBN 1995, afl. 34, 34; G. HORSMANS en F. 
‘T KINT, "Chronique de jurisprudence", JT 1977, 434-435.
35 Artikel 208, eerste lid WIB.
36 Voorafgaande beslissing van 10 juni 2014, nr. 2014.211, www.monkey.be; Voorafgaande beslissing van 4 oktober 2016, nr. 2012.050, www.monkey.be; Voorafgaande beslissing van 24 maart 
2020, nr. 2020.0100, www.fisconetplus.be; Voorafgaande beslissing van 27 april 2021, nr. 2021.0223, www.fisconetplus.be; F. LEDAIN, “Een schuld overhouden in een deficitaire vereffening: 
overwaardering van het passief? Volgens de DVB niet.” Fisc.Week. 2020, nr. 423, 5. 
37 Voorafgaande beslissing van 24 maart 2020, nr. 2020.0100, www.fisconetplus.be; Voorafgaande beslissing van 27 april 2021, nr. 2021.0223, www.fisconetplus.be; Voorafgaande beslissing 
van 16 maart 2021, nr. 2021.0088, www.fisconetplus.be. 
38 De artikelen 2:80, eerste lid, 2°, 2:84, eerste lid en 2: 97, §2, tweede lid WVV.
39 Minstens van de schuldeisers die niet zullen worden terugbetaald tijdens de vereffening.
40 Voorafgaande beslissing van 26 november 2013, nr. 2013.421, www.fisconetplus.be. 

redenen hierboven uiteengezet, is er bij een deficitaire 
vereffening geen rechtstreekse vermogensverrijking. 
Ook het feit dat een vereffening wordt verkozen 
boven een faillissement, zal meestal niet als een 
toegestaan voordeel worden gezien, omdat de 
vermogensrechtelijke uitkomst gelijk is.29 

Het niet-aanrekenen van interest en een kwijtschelding 
van schuld zijn uiteraard wel vermogensrechtelijke 
voordelen. Indien er sprake is van een gedeeltelijke 
kwijtschelding in combinatie met een deficitaire 
vereffening, zal in de volgende stap beoordeeld worden 
of de kwijtschelding en het niet-aanrekenen van interest 
“abnormaal of goedgunstig” zijn. Een voordeel kan 
slechts als abnormaal beschouwd worden wanneer het 
in strijd is met de gewone gang van zaken, de gevestigde 
regels of gewoonten in het economisch verkeer.30  Het 
niet-aanrekenen van interesten en het kwijtschelden 
van schuldvordering zijn in principe abnormaal of 
goedgunstig. Zij kunnen echter worden verantwoord, 
rekening houdend met de marktomstandigheden of 
de specifieke situatie van de contracterende partijen 
en de economische omstandigheden.31  Zo werd reeds 
verschillende malen door de DVB geoordeeld dat het 
kwijtschelden van de schuld of het niet-aanrekenen van 
interest gerechtvaardigd is om het eigen commercieel 
en financieel aanzien hoog te houden.32 

Naast de belastbaarheid van abnormale of 
goedgunstige voordelen, komt ook de belastbaarheid 
op basis van overschatting van het passief in het 
vizier bij de deficitaire vereffening.33  Op basis van 
het voormelde CBN-advies moeten de niet-betaalde 
schulden bij het sluiten van de vereffening blijvend 
als schuld op het passief geboekt blijven.34  Aangezien 
vennootschappen in vereffening onderworpen blijven 
aan de toepassing van de vennootschapsbelasting,35 
stelt zich de vraag of er bij deze vereffeningsbalans en 
de daarop gebaseerde aangifte geen sprake is van een 
overschatting van het passief. Er blijft immers een schuld 
openstaan waarvan de schuldeiser heeft aangegeven 
niet langer de invordering ervan na te streven. Toch 
is er geen sprake van overschatting van passief, 
aangezien er overeenkomstig het boekhoudrecht geen 

verplichting bestaat tot afboeking van de openstaande 
passivabestanddelen.36 
Tot slot heeft de DVB ook reeds meermaals 
geoordeeld dat een deficitaire vereffening niet kan 
worden geherkwalificeerd in een kwijtschelding 
van schuldvordering op basis van de algemene 
antimisbruikbepaling van artikel 344 WIB.37  In de 
voorliggende casussen was de verrichting ingegeven 
door niet-fiscale motieven, hoofdzakelijk het vermijden 
van een faillissementssituatie, waardoor er ook geen 
sprake was van fiscaal misbruik.

Uit het voorgaande blijkt dat er een afdoende vaste 
gedragslijn bestaat vanuit de fiscale administratie 
die de deficitaire vereffening niet enkel erkent, 
maar bovendien ook oordeelt dat het niet gaat om 
een abnormaal of goedgunstig voordeel (tussen 
verbonden vennootschappen), een herkwalificatie in 
een kwijtschelding of een overschatting van het passief 
(in algemene bewoordingen). In de praktijk is het 
opletten geblazen dat deze fiscale verworvenheden 
niet worden gedwarsboomd door de voorwaarden 
om een deficitaire vereffening te kunnen afsluiten in 
één akte. Ingevolge diverse bepalingen van het WVV38  

kan er aan de controlebevoegdheid van de rechtbank 
worden ontsnapt of kan de verkorte procedure van 
opening en sluiting in één akte worden toegepast, op 
voorwaarde dat er een schriftelijk akkoord voorligt van 
de schuldeisers.39  Het is uiteraard aangewezen om 
extra zorg te besteden aan de bewoordingen van deze 
schriftelijke verklaring, opdat hierin geen kwijtschelding 
van schuldvordering kan worden gelezen.

De DVB zal overigens ook vereisen dat de openstaande 
schulden bij een deficitaire vereffening worden 
kwijtgescholden ten belope van de aanwezige fiscale 
verliezen bij de debiteur.40  In dat geval verhoogt de 
belastbare basis van de vennootschap-schuldenaar 
wel ten gevolge van de kwijtschelding, maar deze 
verhoging wordt geneutraliseerd door de aftrek van de 
overgedragen verliezen. Er is geen effectieve belasting 
verschuldigd en de fiscale verliezen zijn weggewerkt. 
De DVB tracht op deze wijze de kans op misbruik van 
de fiscale verliezen volledig te elimineren.
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Bij een deficitaire vereffening in één akte bestaat 
er inherent een hoog risico op benadeling van het 
schuldeisersbelang. Voornamelijk omdat de controle 
van de rechtbank volledig buitenspel wordt gezet, 
maar ook door het ontbreken van een vereffenaar. 
In tegenstelling tot wat men zou denken, moet de 
vereffenaar niet uitsluitend rekening houden met de 
belangen van de vennootschap en de aandeelhouders, 
maar vervult hij ook een voorlichtende rol ten aanzien 
van de schuldeisers. Hij moet hen op de hoogte houden 
van de voortgang van de vereffening.41  Wanneer de 
vereffenaar verkeerde informatie verstrekt aan de 
schuldeisers hen gewoonweg niet inlicht of zelfs (al 
dan niet doelbewust) vergeet bepaalde schuldeisers 
in aanmerking te nemen, dan verlaagt de drempel 
van het faillissement aanzienlijk. Daarnaast zal de 
commissaris die tijdens zijn controle-opdracht dergelijke 
inbreuken vaststelt, hiervan melding moeten maken in 
zijn controleverslag.42  Voor wat betreft het bijzonder 
verslag bedoeld in artikel 2:71, §2, derde lid WVV kunnen 
deze onregelmatigheden aanleiding geven tot een 
uitdrukkelijk voorbehoud of zelfs een weigering de 
werkzaamheden verder te zetten, op voorwaarde 
dat ze kunnen worden herleid tot een inbreuk met 
“betekenisvolle invloed op de rekeningen”. 43

Het effect van een dergelijk bedrog laat zich ook 
voelen in de rechtspraak. Het Hof van Cassatie heeft 
zich recent uitgesproken over een casus waarbij de 
rechten van de schuldeisers werden miskend door 
de vennootschap in vereffening te stellen en niet het 
faillissement aan te vragen.44  In deze casus was de 
eisende partij een schuldeiser die slechts 0,16% van het 
totale passief vertegenwoordigde. In absolute termen 
kon dus worden gesteld dat de overgrote meerderheid 
van de schuldeisers nog steeds hun vertrouwen in de 
vereffening behielden. De schuldeiser in kwestie werd 
benadeeld, doordat hem het voordeel werd ontnomen 
van een curator die een vordering tegen de bestuurders 

zou kunnen richten wegens het verderzetten van 
een reddeloos verloren onderneming. Volgens het 
Hof van Cassatie is het voldoende dat de schuldeiser 
de bescherming van een  dergelijke vordering kan 
genieten, om te besluiten tot het faillissement.45 

De draagwijdte van dit arrest mag niet worden 
onderschat en leidt in zijn meest strenge lezing tot een 
serieuze ondergraving van het concept “deficitaire 
vereffening”. Het klopt dat een faillissement meer 
waarborgen voor de schuldeisers biedt dan een 
vereffening. Ten eerste is er de permanente controle 
door de rechtbank, daarnaast wordt er een curator 
aangesteld die op objectieve wijze en met een 
uitgebreid instrumentarium (verdachte periode, 
bijzondere faillissementsaansprakelijkheden,...) de 
faillissementsboedel beheert. Indien een hypothetische 
toepassing van één van deze waarborgen voldoende is 
om het krediet te doen wankelen, dan zal het aandringen 
op betaling door één enkele schuldeiser (ongeacht 
diens belang in het totale passief) voldoende zijn om 
het faillissement uit te lokken. Dit zou het bestaan van 
de deficitaire vereffening an sich ondergraven, hetgeen 
strijdig is met de bedoeling van de wetgever.

Het arrest van het Hof van Cassatie kan ook anders 
worden gelezen, met meer sympathie voor de deficitaire 
vereffening: wanneer een schuldeiser, hoe klein diens 
belang ook, aannemelijk kan maken dat de bijzondere 
waarborgen van het faillissement hem een betere 
uitkomst kunnen opleveren, dan is het krediet van de 
betrokken vennootschap-schuldenaar geschokt indien 
deze schuldeiser zijn vertrouwen in de vereffening 
opzegt. Op die wijze blijft er een drempel voor de 
schuldeisers over, namelijk dat zij moeten aannemelijk 
maken dat het beroep op één van de waarborgen van 
het faillissement hen een betere uitkomst zou opleveren. 
In de praktijk komt het er dan op neer dat zij zullen 
moeten aantonen dat de bestuurders een fout hebben 
gemaakt die tot aansprakelijkheid kan leiden en een 
verhoging van het actief.

41 Brussel 4 november 2003, TBH 2004, 401, TRV 2004, 162, noot; Gent 30 juni 2003, TBH 2004, 394; Luik 3 april 2003, TBH 2004, 388; R. AYDOGDU, “Le liquidation déficitaire: Paradise Lost” in 
Le nouveau droit des sociétés en pratique, Limal, Anthemis, 2021, (281) 287-301.
42 Artikel 3:75, §1, 9° WVV.
43 Normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, IBR, 2.6.1.-2.6.3.
44 Cass. 5 juni 2020, TIBR 2020/2, 164-165.
45  J.J. DE SMET, “Deficitaire vereffeningen en faillietverklaring: het Hof van Cassatie gooit het roer om!”, TIBR 2021/1, 22. Voor kritiek op dit standpunt, zie: C. ALTER en V. OUCHINSKY, “Le 
Liquidateur,   ce mal-aimé”, TRVRPS 2021, 204.

Wat met de bedrogen schuldeisers?
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De deficitaire vereffening geldt nog steeds als een 
valabel alternatief voor het faillissement. Bovendien 
voegt het WVV daar nu de mogelijkheid aan toe om ook 
een deficitaire vereffening met schulden aan “derden” op 
efficiënte wijze af te wikkelen via de verkorte procedure 
van ontbinding en vereffening in één akte. De sleutel tot 
een geslaagde operatie ligt bij de schuldeisers. Zij moeten 
voldoende vertrouwen hebben in hun schuldenaar en de 
vereffenaar. Op een transparante wijze communiceren 
met de schuldeisers en met hen tot een akkoord komen, 
is uiterst belangrijk. Bij voorkeur worden alle schuldeisers 
hierin betrokken, ook degenen die slechts een marginaal 
deel in het totale passief vertegenwoordigen. Indien de 
strenge lezing van het cassatie-arrest van 5 juni 2020 
weerklank krijgt in de rechtspraak, is dit zelfs noodzakelijk 
om de deficitaire vereffening zonder kleerscheuren 
door de te komen en een faillissement te vermijden. 
De benoeming van een advocaat of cijferberoeper als 
vereffenaar kan het vertrouwen van de schuldeisers in 
de vereffening zeker een boost geven. Op fiscaal vlak 
heeft de deficitaire vereffening in principe niet tot gevolg, 
in tegenstelling tot de kwijtschelding, dat er belastbare 
materie ontstaat. Ingevolge de vaste rulingpraktijk is er 
eveneens geen sprake van een verkregen abnormaal of 
goedgunstig voordeel wanneer er intragroepsleningen 
blijven openstaan in de vereffeningsstaat.

Besluit


