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KWALITEITSCONTROLE OP DE VEREFFENING : TIJD VOOR

EEN VERANDERING VAN FOCUS

Joeri Vananroye

1. De aandeelhouder heeft een nettoaanspraak : hij is slechts gerechtigd tot de waarde
van de vennootschapsactiva met aftrek van de passiva. Een bijzonder toepassingsgeval
van het nettokarakter van de aanspraak van de aandeelhouders is dat bij een vereffe-
ning in beginsel eerst de schulden dienen te worden voldaan, alvorens het nettoactief
aan de deelgenoten kan worden uitgekeerd (art. 190, § 2 W.Venn). Dit is immers de
enige manier om met zekerheid de nettoaanspraak vast te stellen op het ogenblik dat
het vennootschapsvermogen als onderpand van de vennootschapsschuldeisers ver-
dwijnt.

2. Een vereffening biedt de schuldeisers enkel waarborgen in de mate dat zij correct
gebeurt, in de zin dat diligent en te goeder trouw alle activa en passiva worden opge-
spoord en voor mekaar bestemd.  

Het probleem bij de vereffening van een vennootschap is dat deze in beginsel onder
controle van de aandeelhouders staat, die zelf de vereffenaar(s) aanduiden. Die aan-
deelhouders hebben nochtans een aan de schuldeisers tegengesteld belang : als pas -
siva worden “overgeslagen”, zal immers het eventuele nettoaandeel dat de aandeelhou-
ders uit de vereffening krijgen, met gelijke tred verhogen. Deze tegenstelling stelt zich
des te scherper, nu op grond van vaste cassatierechtspraak wordt aangenomen dat ook
een insolvente vennootschap in de regel volgens de gewone regels kan worden veref-
fend(1). De kwaliteit van de vereffening is in die hypothese cruciaal, omdat per hypo-
these de activa niet volstaan om de passiva te voldoen.

3. Zoals bekend heeft de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van
Vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren (BS 26 juni 2006),
dit belangenconflict in de eerste plaats proberen aan te pakken door een rechterlijke
controle op de aanstelling van een vereffenaar (zonder een neutrale bewindvoerder op
te leggen en het initiatief van de benoeming aan de aandeelhouders te onttrekken)(2).
De kwaliteit van de vereffening wordt bijna helemaal opgehangen aan een drempel-
controle over de identiteit van de vereffenaar. Ook  het “reparatie”-wetsontwerp dat op 
30 maart 2010 werd neergelegd (Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 2527/001 en 2528/001)
behoudt deze focus.

Symptomatisch is de overmatige aandacht van de wetgever, en in zijn zog de rechtsleer
(maar niet de rechtspraak), voor de zgn. “tussentijdse handelingen” gesteld tussen
benoeming en rechterlijke bevestiging, terwijl nauwelijks aandacht wordt besteed aan
het ingrijpen in de vereffening na bevestiging van de benoeming. Het lijkt wel alsof de
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wetgever écht gelooft dat de vereffenaar na bevestiging door de rechtbank aan “alle
waarborgen van rechtschapenheid” (art. 184, § 1, al. 2 W.Venn.) voldoet en zal blijven
voldoen. 

De wetgever koestert daarbij overspannen verwachtingen t.a.v. de mogelijkheden van
een rechtbank om op eenzijdig verzoekschrift een nuttige controle uit te oefenen over
de kwaliteit van een vereffenaar. Een reparatie van deze drempelcontrole neemt hoog-
stens de meest storende neveneffecten weg. 

4. Om het probleem van de belangentegenstelling tussen aandeelhouders en schuld -
eisers aan te pakken, lijkt het beter in een adequaat armamentarium te voorzien
indien de vereffenaar toch minder “rechtschapen” is dan verhoopt.  

Beter dan een drempelcontrole is expliciet in de mogelijkheid voorzien dat derden (in
het bijzonder schuldeisers, maar ook minderheidsaandeelhouders) in de loop van de
vereffening om gegronde redenen de vervanging van de vereffenaars en/of de nietig-
verklaring van hun handelingen kunnen vorderen. De lege lata suggereren art. 184, 
§ 1, al. 7 en § 2 W.Venn. dat, buiten deze zéér specifieke gronden, derden niet de ver-
vanging van de vereffenaar kunnen vorderen.

5. Een ander probleem dat de aandacht van de wetgever verdient, zijn activa en passiva
die opduiken na sluiting van de vereffening. Stuitend is bv. de situatie als er zowel pas-
siva als activa opduiken na sluiting van de vereffening van een rechtspersoon. De lo -
gica van de nettoaanspraak van de aandeelhouders zou zijn, dat die later opduikende
activa worden bestemd voor de later opduikende passiva. De heersende opvatting
brengt echter een andere oplossing met zich mee : de activa - minstens de lichamelijke -
gaan onbelast over naar de voormalige aandeelhouders, terwijl de onbetaalde schuld-
eisers met lege handen achterblijven(3).

De heersende mening is dat enkel bij bedrog de sluiting van de vereffening ongedaan
kan worden gemaakt. We willen ervoor pleiten dat de vereffening kan worden her-
opend op verzoek van elke belanghebbende, zonder dat noodzakelijk bedrog dient te
worden aangetoond. Na heropening herleeft dan de vereffening voor de doeleinden
van de heropening. Het nut hiervan is het duidelijkst indien er nieuwe activa zijn opge-
doken en er nog (oude of opgedoken) onbetaalde vennootschapsschulden zijn. De
vereffenaar kan dan de opgedoken activa bestemmen voor de nog onbetaald gebleven
passiva. Daarenboven dient de wetgever de moeilijke vraag aan te pakken of de ver-
effenaar in het kader van een heropening reeds uitgekeerde activa kan terugvorderen
van aandeelhouders te goeder trouw. 

6. Een bijzonder actiefbestanddeel is de aansprakelijkheidsvordering tegen de vereffe-
naar zelf. De vordering tot vergoeding van schade ten gevolge van een onzorgvuldige
vereffening komt aan de rechtspersoon zelf toe. Na sluiting van de vereffening ver-
dwijnt de rechtspersoon die per hypothese schade heeft geleden t.g.v. een onzorgvul-
dige vereffening, en daarmee ook de aansprakelijkheidsvordering van de vennoot-
schap tegen de vereffenaar. De wetgever zou duidelijkheid moeten bieden over de
vraag of na sluiting van de vereffening de schuldeisers of voormalige aandeelhouders
hun “deel” in de vordering van de verdwenen rechtspersoon kunnen uitoefenen. 
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