
De Voorzitter

Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Institut des Réviseurs d'Entreprises
Koninklijk Instituut - Institut roya l

ADVIES (1) 2014/01 VAN DE RAAD HET INSTITUUT VAN DE
BEDRIJFSREVISOREN

Correspondent
sg@ibr-ire.be

Geachte Confrater,

Onze referte
EV/ev

Uw referte Datum

2 6 -03- 2014

Betreft:

1. Context

Interpretatie van het laatste lid van artikel 745 van het
Wetboek van vennootschappen

BidE. Jacqmainlaan 135/1
B-I000 Bruxelles/Brussel

TEL. : 02 512 51 36
FAX : 02 5127886

e-mail : infa@ibr-ire.be
Bank/Banque:

IBAN : BE 11 0000 0392 3648
BIC : BPOTBEBI

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

Artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen stelt het volgende:

"In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk
verslag op waarin de stand van het vermogen van de vennootschappen die aan
de splitsing deelnemen, wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en
economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van
de splitsing, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de
gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen
is vastgesteld, het betrekkelijke gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht,
de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel
hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.
Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe
vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste
vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze
vennootschap."

Het advies 2013/04 van de Raad van het Instituut Splitsing door oprichting
van nieuwe vennootschappen Uitgifte van aandelen van nieuwe
vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan
rechten in kapitaal van vennootschap - Gevolgen voor verslaggeving
commissaris stelt dat in de rechtsleer duidelijk wordt wat de
verslaggevingsverplichtingen in dit kader precies behelzen:

(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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er is geen verslag van het bestuursorgaan over het splitsingsvoorstel
vereist (art. 745, laatste lid W. Venn.);
er is geen controleverslag over het splitsingsvoorstel nodig (art. 746,
laatste lid W. Venn.) ;
(...)
er is wel een verslag van het bestuursorgaan over de inbreng in natura
vereist (art. 742 W. Venn.) .
er is wel een revisoraal verslag over de inbreng in natura vereist (art.
742, § 3 W. Venn.). Deze verplichting is niet vereist indien de inbreng
voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 444, § 2 en equivalente
bepalingen van het Wet boek van vennootschappen. Omtrent de
toepassing van deze uitzonderingen zal de Raad van het Instituut een
advies uitwerken.

2. Analyse en besluit

De vraag rijst of het laatste lid van artikel 745 van het Wetboek van
vennootschappen de keuze geeft aan de betrokken vennootschappen om te
opteren voor de uitgifte door de commissaris(sen) of bedrijfsrevisor(en) van
verslagen over het splitsingsvoorstel dan wel, integendeel, de in dit artikel
beoogde niet-toepasselijkheid leidt tot een onontkoombare verplichting tot
uitgifte door de commissaris(sen) ofbedrijfsrevisor(en) van een verslag over de
inbreng(en) in natura verwezenlijkt in het voordeel van de begunstigde
vennootschap(pen).

Op voorstel van de Juridische Commissie is de Raad van het Instituut van
oordeel dat de formulering van het laatste lid van artikel 745 van het Wetboek
van vennootschappen de mogelijkheid uitsluit van een uitgifte door de
commissaris(sen) of bedrijfsrevisor(en) van verslagen over het
splitsingsvoorstel en leidt tot de verplichting tot uitgifte door de
commissaris(sen) of bedrijfsrevisor(en) van een verslag over de inbreng(en) in
natura verwezenlijkt in het voordeel van de begunstigde vennootschap(pen).
Het is trouwens passend om te signaleren dat de uitgifte door de
commissaris(sen) of bedrijfsrevisor(en) van verslagen over het
splitsingsvoorstel van betekenisloos wordt vermits in dit soort verrichting de
aandelen van de nieuwe vennootschappen worden toegekend aan
aandeelhouders of vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun
rechten in het kapitaal van deze vennootschap zodanig dat de ruilverhouding
noodzakelijkerwijs overeenkomt met één aandeel van de nieuw(e) opgerichte
vennootschappen voor één aandeel van de gesplitste vennootschap.

Ten slotte nog steeds volgens de Raad van het Instituut delen de twee types van
verslag niet dezelfde finaliteit. Daar waar verslagen over splitsingsvoorstellen
de aandeelhouders of vennoten van de betrokken vennootschappen correct op
het vlak van hun respectieve rechten beogen te informeren, beogen verslagen
van inbrengen in natura de aandeelhouders of vennoten van de begunstigde
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vennootschappen en derden gerust te stellen omtrent het gebrek aan
overwaardering van de inbrengen.

Onderhavig advies vult voormeld advies 2013/04 aan.

Met confratemele groeten,

..

Damel KROES

Voorzitter
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