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Betreft: Wet van 22 november 2013 tot wijziging van het Wetboek
van Vennootschappen - waarborgen van de schuldeisers bij
een kapitaalherschikking

1. Inleiding

De wet van 22 november 2013 tot wijzigmg van het Wetboek van
vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een
kapitaalherschikking betreft'", breidt de betwiste schuldvorderingen uit tot de
bescherming die de schuldeisers krijgen bij een kapitaalvermindering, bij fusie
of splitsing en bij de inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak
(verrichtingen beoogd door het begrip "kapitaalherschikking" opgenomen in de
titel van de wet). Vóór de inwerkingtreding van deze wet moesten beschermde
schuldvorderingen noodzakelijkerwijs "zeker" zijn(3).

Voormelde wet van 22 november 2013 omschrijft een betwiste
schuldvordering als een schuldvordering waarvoor in rechte of via arbitrage
een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over één
van de hierboven vermelde herstructureringsverrichtingen moet uitspreken.

(I) De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning
bij K.R. 21 apri12007, BS 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die
louter informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van een
wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting betreffende het beroep van bedrijfsrevisor.
De mededelingen bevatten geen adviezen of standpunten van de Raad van het Instituut.
(2) Belgisch Staatsblad, 16 december 2013, p. 98.849.
(3lBrussel,6 november 1991, TRV 1992, p. 88.
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Deze wet biedt de houders van een betwiste schuldvordering op een
vennootschap die een kapitaalherschikking doorvoert, de mogelijkheid om
waarborgen te verkrijgen van hetzelfde type als deze die de houder van een
niet-vervallen schuldvordering, bij niet-betaling, geniet of kan verkrijgen". Er
dient echter te worden opgemerkt dat bij kapitaalvermindering de uitbreiding
van de waarborgregeling tot betwiste vorderingen enkel geldt voor naamloze
vennootschappen.

2. Schuldvorderingen

De beschermde schuldvorderingen in het kader van een kapitaalvermindering,
fusie, splitsing en inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak, moeten
aan de volgende voorwaarden voldoen:

de schuldvordering moet ontstaan zijn vóór de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de algemene
vergadering; en
op het ogenblik van voormelde bekendmaking mag de niet-betwiste
schuldvordering niet vervallen zijn.

Uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kunnen de beschermde schuldeisers bij de
betrokken vennootschappen een zekerheidstelling vorderen. Deze
vennootschappen kunnen deze rechtsvordering afweren door de schuld
vordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto'I'.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de zekerheid of over de
vervroegde betaling van de schuldvordering, kan door de meest gerede partij
een zekerheidstelling worden gevorderd bij de voorzitter van de rechtbank van
koophandel, handelend zoals in kort geding". Ongeacht de wijze van
zekerheidstelling (overeenkomst tussen partijen of beslissing van de voorzitter
van de rechtbank van koophandel), legt het Wetboek van vennootschappen
geen tijdslimiet voor de gevraagde zekerheid op.

(4) Voorafgaandelijk stond de te goeder trouw handelende houder van een betwiste
schuldvordering geen enkele regeling ter beschikking om zijn kansen op betaling te vrijwaren
zolang het geschil over zijn schuldvordering niet ten gronde was beslecht. Gezien de traagheid
van Justit ie kon zulks jammer genoeg aanslepen , waardoor de integrale betaling van de
schuldvordering in het gedrang kwam. Zie hieromtrent Par!. St. Kamer 2012-13, nr. 53
2800/002, p. 4.
(5) Art. 613 W. Venn. (kapitaalvermindering); art. 684 W. Venn. (fusie en splitsing) en art. 766
W. Venn. (inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak).
(6) Er dient te worden opgemerkt dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel kan
beslissen dat er geen zekerheid dient te worden gesteld op grond van de waarborgen en
voorrechten waarvan de schuldeiser reeds geniet of van de solvabiliteit van de betrokken
vennootschappen (zie Y. De Cordt, Commentaire de l'article 684 du Code des sociétés, uitg.
Kluwer, 2007, p. 3).
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Ook moet worden opgemerkt dat bij splitsing, artikel 684, § 1 van het Wetboek
van vennootschappen bepaalt dat indien de zekerheid niet binnen de door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel bepaalde termijn is gesteld, de
schuldvordering onverwijld opeisbaar wordt en de verkrijgende
vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van deze verbintenis .
Een dergelijke hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling bestaat ook tussen de
inbrengende en de verkrijgende vennootschap in het kader van de inbreng van
een algemeenheid of van een bedrijfstak, overeenkomstig artikel 766 van het
Wetboek van vennootschappen.

We vestigen ook de aandacht op het feit dat voor de zekere en opeisbare
schuldvorderingen ook is voorzien in een algemene hoofdelijke aansprakelijk
heidsregeling, zowel voor wat de splitsing (art. 686 W. Venn.) als de inbreng
van een algemeenheid of van een bedrijfstak (art. 767 W. Venn.) betreft.

3. Impact van de wet van 22 november 2013 op de revisorale
opdrachten

Bij kapitaalvermindering (van een naamloze vennootschap) , fusie, splitsing en
inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak, moet de bedrijfsrevisor
rekening houden met de mogelijkheid van het bestaan van verplichtingen van
de vennootschap ten aanzien van schulden van derden of van betwiste schulden
(al dan niet geboekt).

Dergelijke overweging geldt meer In het bijzonder voor de volgende
opdrachten:

de opdrachten uitgeoefend in het kader van het commissarismandaat;
de andere assurance-opdrachten met betrekking tot de financiële
overzichten;
de andere wettelijke opdrachten, meer bepaald:

het opstellen van een verslag over de ruilverhouding bij splitsing
of fusie;
het opstellen van een verslag over een inbreng in natura, meer
bepaald van de deelneming, aan een fusie of splitsing;
het verslag over een quasi-inbreng; en

de niet-wettelijke opdrachten (bijv. waardering van een
vennootschap).
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Ten slotte is het aangewezen om te beklemtonen dat de zekerheden die worden
gesteld als waarborg voor schulden moeten worden geboekt en toegelicht in de
toelichting bij de jaarrekening, overeenkomstig artikel 91 van het koninklijk
besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
Vennootschappen.

Met confratemeIe groeten,

Daniel KROES

Voorzitter
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