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Indien een vennootschap nalaat haar jaarrekening neer te leggen kan de kamer voor handelsonderzoek van een Belgische 

rechtbank van koophandel sinds 12 juni 20171 een dossier aan de rechtbank meedelen opdat uitspraak wordt gedaan over de 

gerechtelijke ontbinding van die vennootschap. 

Tot vòòr de inwerkingtreding van de wet kon de rechtbank enkel op verzoek van een belanghebbende of van het openbaar 

ministerie de gerechtelijke ontbinding van een vennootschap uitspreken wanneer een vennootschap haar jaarrekening 

gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet had neergelegd (art. 182 Wetboek van vennootschappen). 

Overeenkomstig het nieuwe artikel 182 van het Wetboek van vennootschappen, kan de gerechtelijke ontbinding van een 

vennootschap voortaan dus ook uitgesproken worden op verzoek van de kamer voor handelsonderzoek. De kamer voor 

handelsonderzoek is de kamer bij de rechtbank van koophandel die de toestand van schuldenaren in moeilijkheden opvolgt om 

de continuïteit van hun onderneming of hun activiteiten te bewerkstelligen en de bescherming van de rechten van de 

schuldeisers te verzekeren. 

Daarenboven vereist de wet niet langer dat er geen jaarrekening wordt neergelegd gedurende drie opeenvolgende boekjaren. 

De gerechtelijke ontbinding wegens niet neerlegging van de jaarrekening wordt dus reeds mogelijk na één enkel boekjaar. De 

vordering tot ontbinding kan slechts worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zeven maanden te rekenen vanaf 

de datum van afsluiting van het boekjaar. 

De rechtbank kent een regularisatietermijn toe van minimaal drie maanden wanneer de vordering tot ontbinding door een 

belanghebbende of het openbaar ministerie wordt ingesteld. Wanneer de vordering tot ontbinding het initiatief is van de kamer 

voor handelsonderzoek, kan de rechtbank hetzij een regularisatietermijn toekennen hetzij de ontbinding van de vennootschap 

uitspreken.  

Op verzoek van de kamer voor handelsonderzoek kan de rechtbank nu ook de ontbinding uitspreken (of eventueel een 

regularisatietermijn toekennen) wanneer de vennootschap door de Kruispuntbank van Ondernemingen ambtshalve werd 

geschrapt met toepassing van artikel III.42, § 1, 5° van het Wetboek van economisch recht2, (i) indien die vennootschap ondanks 

twee oproepingen niet voor de kamer voor handelsonderzoek is verschenen, of (ii) indien de bestuurders of zaakvoerders van 

die vennootschap niet over de fundamentele beheersvaardigheden of de beroepsbekwaamheid beschikken die voor de 

uitoefening van haar activiteit bij wet worden opgelegd.  

1  Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke 

ontbindingsprocedure van vennootschappen, BS, 12 juni 2017, p. 63589. 
2  Overeenkomstig artikel III.42, § 1, 5° van het Wetboek van economisch recht, kan de Kruispuntbank van 

Ondernemingen tot de ambtshalve doorhaling van een vennootschap overgaan indien de volgende 

cumulatieve criteria beantwoord zijn: 

- sedert minimum drie jaar, beschikt de vennootschap niet over actieve hoedanigheden, activiteiten 

of vestigingseenheden, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

- zij is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met een actieve status; 

- zij beschikt niet over lopende toelatings- of hoedanigheidsaanvragen, ingeschreven in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen; 

- sinds zeven jaar, heeft zij geen enkele wijziging uitgevoerd aangaande de ingeschreven gegevens in 

de Kruispuntbank van Ondernemingen; en 

- sinds zeven jaar, heeft zij in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad of in het Belgisch Staatsblad 

geen enkele andere publicatie dan die van de jaarrekeningen uitgevoerd. 
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De ontbinding kan echter niet worden uitgesproken zolang er een procedure loopt inzake faillissement, gerechtelijke 

reorganisatie of ontbinding van de vennootschap. 

Bovendien kan de rechtbank die de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap uitspreekt aan de bestuurders of de 

zaakvoerders van deze vennootschap het verbod opleggen tot uitoefening van de functie van bestuurder, commissaris, 

zaakvoerder,enige functie waarbij macht wordt verleend om een rechtspersoon te verbinden, of het beroep van 

effectenmakelaar, indien deze personen geen gevolg gaven aan de oproepingen van de vereffenaar. Dit verbod bedraagt 

maximaal drie jaar. 

Eventuele vragen kunt u stellen aan de volgende personen:.  

Hubert André-Dumont, Advocaat-vennoot, handredumont@mcguirewoods.com  

Timothy Speelman, Advocaat-vennoot, tspeelman@mcguirewoods.com  

Nathalie Locht, Advocate-medewerkster, nlocht@mcguirewoods.com  
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