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De wet van 19 maart 2012 tot wijziging, wat de vereffeningsprocedure betreft,
van het Wetboek van vennootschappen is op 7 mei 2012 in het Belgisch
Staatsblad verschenen.

De wet van 19 maart 2012 moet worden samen gelezen met de wet van
22 april 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ingevolge de
gewijzigde vereffeningsprocedure van vennootschappen, die op dezelfde dag
in het Belgisch Staatsblad werd bekend gemaakt.

Deze wetten houden geen wijziging in van de opdracht van de bedrijfsrevisor
in artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen.

De wet van 19 maart 2012 brengt onder meer wijzigingen aan het Wetboek
van vennootschappen:

de procedure om het verzoek tot bevestiging van de vereffenaar of
homologatie in te leiden bij eenzijdig verzoekschrift;
de geldigheid van de tussentijdse handelingen;
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(I) De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning
bij K.B. 21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die
louter informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van een n
wettelijke, reglementaire of nonnatieve verplichting betreffende het beroep van
bedrijfsrevisor. De mededelingen bevatten geen adviezen of standpunten van de Raad van bet
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de aanduiding van de rechtbank van koophandel als bevoegde rechtbank
voor alle vennootschappen voor alle aanvragen tot bevestiging en
homologatie van de aanstelling van een vereffenaar, voor alle vorderingen
tot vervanging van de vereffenaar en voor alle aanvragen tot goedkeuring
van het verdelingsplan;
een bepaling die de doetrinale praktijk van ontbinding en vereffening in
één akte regelt.

2. Beschrijving van de wijzigingen

2.1. Verzoek tot bevestiging van de vereffenaar ofhomologatie in te leiden bij
eenzijdig verzoekschrift (art. 184, § 2)

Het eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap dat wordt ingediend
overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
wordt ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris
dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. De
voorzitter van de rechtbank van koophandel doet uitspraak uiterlijk binnen vijf
werkdagen nadat het verzoekschrift is ingediend (art. 184, § 2, zevende lid
W. Venn.).

Deze termijn wordt opgeschort voor de duur van het uitstel aan de verzoeker
toegekend of vereist na een heropening van de debatten. Bij gebreke van een
uitspraak binnen deze termijn wordt de benoeming van de eerst aangewezen
vereffenaar beschouwd als zijnde bevestigd dan wel gehomologeerd (art. 184,
§ 2, achtste lid W. Venn.).

2.2. Geldigheid van de tussentijdse handelingen (art. 184, § 2)

De voorzitter van de rechtbank van koophandel oordeelt over de handelingen
die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de
algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig
verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden (art. 184,
§ 2, derde lid W. Venn.).

2.3.Aanduiding van de rechtbank van koophandel als bevoegde rechtbank
voor alle vennootschappen in het kader van de vereffeningsprocedure
(art. 184, § 2 en § 4 en art. 190, § 1 W Venn.)

Voor alle aanvragen tot bevestiging en homologatie van de aanstelling van een
vereffenaar, voor alle vorderingen tot vervanging van de vereffenaar en voor
alle aanvragen tot goedkeuring van het verdelingsplan wordt de rechtbank van
koophandel als bevoegde rechtbank aangeduid als bevoegde rechtbank.
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2.4. Bepaling die de doetrinale praktijk van ontbinding en vereffening in één
akte regelt (art. 184, § 5)

De nieuwe vijfde paragraaf van artikel 184 van het Wetboek van
vennootschappen preciseert de doetrinale praktijk van ontbinding en
vereffening in één akte:

"Onverminderd artikel 181, zijn een ontbinding en vereffening in één akte
slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;
JO er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in

artikel 181;
3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering

aanwezig ofgeldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van
stemmen.

De terugname van het resterend actiefgebeurt door de vennoten zelf."

De Memorie van toelichting beklemtoont dat alle door artikel 181, § 1 van het
Wetboek van vennootschappen vereiste verslagen moeten aanwezig zijn: het
ontbindingsvoorstel, het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en
passiva die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld en het verslag
van de commissaris, ofbij ontstentenis, van een bedrijfsrevisor of accountant.

De notie passiva in punt 2° van de nieuwe vijfde paragraaf van artikel 184 van
het Wetboek van vennootschappen zal het voorwerp uitmaken van een later
advies van de Raad van het Instituut.

Met confratemeIe groeten,

-Michel DEWOLF
Voorzitter
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