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TOELICHTING BIJ DE BEKENDMAKING VAN DE ONTBINDING EN 
DE VEREFFENING VAN EEN VZW 
 
  

De beslissing tot ontbinding, de aanstelling van de vereffenaars en de bestemming van  
het netto actief moeten dan worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad door  
middel van formulieren I en formulier II via de rechtbank van koophandel.  Alhoewel de 
omzendbrief van 2 juni 2005, gepubliceerd in het B.S. van 08 juni 2005 dit niet vermeldt 
werd recentelijk op rechtbank gevraagd eveneens een exemplaar van het uittreksel uit de 
notulen van de algemene vergadering, waarin de beslissing tot ontbinding werd genomen, 
bij te voegen. 
Tevens dient men te zorgen voor het betaalbewijs aan het Belgisch Staatsblad voor een 
bedrag van 112,41 Euro (tarief in voege op 01/01/2009) 
 
OPGELET: Voor formulier I moeten de naam en voornaam van de personen welke ver- 
meld staan als ondertekenaars herhaald worden op de keerzijde van de laatste pagina  
van dit formulier.  De handtekening van deze personen mag ENKEL OP DE KEER-    
ZIJDE worden vermeld. 
 
Op het formulier II luik B moeten ingevuld: 
Het eerste vakje (keuzevak): B (begin=aanstelling), vervolgens  het rijksregisternummer,  
de naam, voornaam en de functie van vereffenaar alsook de datum van zijn aanstelling. 
Indien in dezelfde bekendmaking ook de afsluiting van de vereffening wordt gepubli- 
ceerd moeten de gegevens van de vereffenaar een tweede maal worden vermeld, maar  
deze keer met een E (einde aanstelling) en de datum van de afsluiting van de vereffening. 
 
Wanneer de beslissing tot vereffening en de afsluiting van de vereffening niet gelijkertijd  
worden bekend gemaakt moet de vereffenaar nadat hij de staat van het netto actief heeft  
opgemaakt en dit actief heeft overgemaakt aan de bestemmeling, de afsluiting bekend  
maken in het Belgisch Staatsblad in een afzonderlijke publicatie.  In de praktijk worden 
de aanstelling van de vereffenaar en de afsluiting meestal in één publicatie bekendge- 
maakt. (zie bovenstaande tekst in verband met formulier II). 
 
Na deze bekendmaking is de opdracht van de vereffenaars beëindigd en de Vzw  
ontbonden. 

 


