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1. Context

Gewijzigd artikel 110 van het Wetboek van
vennootschappen - notie "dochterondernemingen van te
verwaarlozen betekenis"

Créé par la lai du 22 juillet 1953
Opgericht bij wetvan 22 juli 1953

In het Belgisch Staatsblad van 12 april 2012 werd de wet van 22 maart 2012
tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli
1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen bekend
gemaakt.

Deze wetswijziging beoogde de omzetting van de richtlijn 2009/49/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van de
richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot
bepaalde informatieverplichtingen van middelgrote ondernemingen en de
verplichting een geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Om de administratieve lasten inzake financiële verslaggeving en controle van
jaarrekeningen terug te dringen, werd een nieuw lid toegevoegd aan
artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen.

Het gewijzigd artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt
aldus:
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(I) De adviezen, die geen bindend karakter hebben, weerspiegelen het standpunt van de Raad
van het Instituut en laten in het bijzonder de bedrijfsrevisoren toe om de standpunten vooraf te
kennen die de Raad zal nemen naar aanleiding van individuele dossiers (Verslag aan de
Koning bij K.B. 21 april 2007, BS 27 april 2007, p. 22890). De adviezen houden de
interpretaties in die de Raad van het Instituut ontwikkelt in het kader van een bepaalde
wetgeving, besluit, norm of aanbeveling, maar tevens het standpunt inzake om het even welk
document dat van belang is voor het beroep van bedrijfsrevisor.
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"Elke moedervennootschap moet een geconsolideerde jaarrekening en een
jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening opstellen indien zij, alleen
ofgezamenlijk. [...] één ofmeer [...] dochterondernemingen controleert.

Een moedervennootschap die alleen maar dochterondernemingen heeft die,
gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de geconsolideerde
financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen,
slechts van te verwaarlozen betekenis zijn, wordt vrijgesteld van de
verplichting voorzien in het eerste lid. "

2. Analyse

Welke criteria in concreto toegepast zullen worden om te besluiten dat een
"dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis" is, dient in voorkomend
geval te worden beoordeeld door de moedervennootschap.

Met het oog op de rechtszekerheid en de financiële transparantie dient het begrip
"dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis", dat een vrijstelling van
de verplichting tot het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening toelaat, te
worden gedefinieerd aan de hand van een aantal objectieve criteria in hoofde van
de dochteronderneming.

3. Besluit

De Raad van het Instituut is van oordeel dat het begrip "dochterondernemingen
van te verwaarlozen betekenis" in het gewijzigd artikel 110 van het Wetboek
van vennootschappen, naar analogie met de de minimis-regel in de
belangconflictenregeling van artikel 524, § 1 van het Wetboek van
vennootschappen kan worden geïnterpreteerd als dochterondernemingen die
respectievelijk afzonderlijk of gezamenlijk minder dan één procent van het
netto-actief van de moedervennootschap vertegenwoordigen.

In bijkomende orde zou/zouden de betrokken dochteronderneming of
dochterondernemingen door hun risico's en verbintenissen buiten balans op de
moedervennootschap geen risico mogen laten wegen dat hoger is dan één
procent van het netto-actief van de moedervennootschap.

Met confraternele groeten,
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