
Stukken bï het verzoek tot bcvcsti ·n van de vereffenaar te voegen - a1t. 184. § 2 W.Venn. 

Bij het eenzijdig verzoekschrift, strekkende tot de bevestiging van de benoeming van de 

vereffenaar, gericht aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het 

arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft 

- tenzij de zetel verplaatst werd in de periode van zes maand voordien -, in dubbel exemplaar 

te bezorgen ter griffie, moeten worden gevoegd: 

A. het rolrecht, thans 60,00 EUR, eventueel door storting op rekening te vervangen; 

B. de volgende stukken: 

1) Kopie van het verslag van het bestuursorgaan van de CVBA, de Comm. V A, de 

BVBA, de EV, de SCE. of de NV inhoudende het voorstel tot ontbinding; 

2) Staat van actief en passief, geen drie maand ouder dan het verslag venneld onder -1-, 

opgesteld confonn art. 181 , § 1, tweede lid W. Venn.; 

3) Kopie van het verslag van de commissaris, een bedrijfsrevisor of een exteme 

accountant over de staat vermeld in -2-, opgesteld conform art. 181, § 1, derde lid 

W.Venn.; 

4) Kopie van de ondertekende notariële akte (dient nog niet te zijn geregistreerd), of 

kopie van het P.V. of het verslag van de vergadering van de vennoten (VOF- Comm. 

V- CVOA), waarbij beslist werd de vennootschap te ontbinden en een vereffenaar aan 

te stellen; 

5) Bewijs dat de beslissing in een VOF of Comm. V genomen werd door de helft van de 

vennoten, in het bezit van 3/4 van het vennootschapsvennogen; 

6) Voor zover om de bevestiging wordt verzocht van een vennootschap benoemd als 

vereffenaar, bijkomend voor te leggen stukken: 

• het identiteitsbewijs van de vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, van die 

als vereffenaar benoemde vennootschap, 

• een eensluidend verklaard afschrift van de statuten van die als vereffenaar 

benoemde vennootschap waaruit haar maatschappelijk doel blijkt; 

7) Voor zover de bevestiging wordt voorgelegd van de benoeming van een vereffenaar 

van niet-Belgische nationaliteit of van de benoeming van een vennootschap als 

vereffenaar met een vast vertegenwoordiger van niet-Belgische nationaliteit, een 

getuigschrift van goed gedrag en zeden van de vereffenaar of van de vast 

vertegenwoordiger van de ve1mootschap; 

8) Een verklaring op eer ondertekend door de benoemde vereffenaar of door de vast 

vertegenwoordiger van de vennootschap als vereffenaar benoemd, waarbij deze 

bevestigt nooit in staat van faillissement te zijn verklaard en de voorbije 10 jaar niet 

verzuimde tijdig rekening en verantwoording te doen of af te rekenen als bewaarder, 

voogd, bestuurder of rekenplichtige. 


