
Verzoekschrift tot bevestiging van de benoeming van een 
vereffenaar (artikel 184 Wetboek van Vennootschappen) 
 
Lijst van neer te leggen documenten 
 

- Het verzoekschrift conform artikel 184 §2 W. Venn.,  in dubbel exemplaar, gericht 
aan de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel. Naam en functie van de 
ondertekenaar vermelden. 

- Kopie van het verslag van het bestuursorgaan van de CVBA, de Comm. VA, de BVBA, 
de EV, de SCE of de NV, inhoudende het voorstel tot ontbinding. 

- Een staat van actief en passief, origineel ondertekend, conform artikel 181 §1, W. 
Venn. 

- Kopie van het verslag van de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe 
accountant conform artikel 181 §1, W. Venn. 

- Kopie van de ondertekende notariële akte (dient nog niet geregistreerd te zijn) of, 
ingeval van een VOF, Commanditaire vennootschap of CVOA, het verslag van de 
vergadering van de vennoten waarbij beslist werd de vennootschap te ontbinden en 
een vereffenaar aan te stellen. 

- Het bewijs dat de beslissing in een VOF of Commanditaire vennootschap genomen 
werd door de helft van de vennoten in het bezit van ¾ van het 
vennootschapsvermogen (verklaring op eer). 
 

Indien om bevestiging wordt verzocht van een vennootschap benoemd als vereffenaar 
dienen volgende bijkomende stukken voorgelegd te worden: 
 
- Kopie van de statuten van deze vennootschap waaruit haar doel blijkt. 
- Het identiteitsbewijs van de vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon. 

 
      Tenslotte: 

- Origineel uittreksel uit het strafregister van de vereffenaar of van de vaste 
vertegenwoordiger van de vennootschap dat niet ouder is dan 3 maanden op het 
ogenblik van neerlegging van het verzoekschrift. 

- Een verklaring op eer, ondertekend door de vereffenaar of de vaste 
vertegenwoordiger van de vennootschap-vereffenaar, 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. 

- 100 euro rolrecht. Betalingswijze: CASH, per GRIFFIEBON of via overschrijving op 
rekening nummer IBAN BE 97 6792006494 49 

                                        BIC  PCHQBEBB 
      Mededeling:  “vereffening + naam onderneming + KBO N°”. 
- Pro-fiscofiche: Wet van 28/4/2015 – Belgisch Staatsblad 26/5/2015). 

Zie www.fisconetplus.be 
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