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Tom Meuleman
Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Emile Jacqmainlaan 135/1
1000 Brussel

Brussel, 24 juli 2020
Uw ref.: Mededeling 2020/14
Onze ref.: Inbreng in natura en quasi-inbreng/JODE/TOKL
Contact: Eric Steghers/Algemeen Directeur
Tel.: 02/240.72.43
E-mail: eric.steghers@itaa.be

Ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng
in natura en quasi-inbreng
Waarde Voorzitter,
Wij richten u dit schrijven in het kader van de openbare raadpleging met betrekking tot een
ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in
natura en quasi-inbreng.
Gelet op het feit dat deze opdrachten uitsluitend aan de bedrijfsrevisor voorbehouden zijn,
beperken wij ons tot enkele verzoeken om verduidelijking betreffende volgende randnumers:
•

Randnummer A6: “Indien de inbreng van knowhow bestaat uit een reeks vaardigheden
die geen intuitu personae-karakter hebben, dan gaat het om een « klassieke » inbreng
in natura van een immaterieel goed.” Wat wordt bedoeld met knowhow die geen intuïtu
personae karakter heeft? Kan hiervan een voorbeeld worden gegeven?

•

Randnummer A15: Waarom is daar plots sprake van rendementswaarde,
huuropbrengsten en verzekerde waarde?

•

Randnummer 25: Er worden enkel schriftelijke bevestigingen van het bestuursorgaan
gevraagd. Waarom wordt deze vraag ook niet gesteld aan de oprichters van een
vennootschap?

•

Randnummer A35: Er wordt gesproken over “normale arbeidsvergoeding tijdens de
jaren die de inbreng in natura voorafgaan, en andere normale bedrijfskosten (zoals
huur, enz.).” Wat verstaat men onder “normaal”?

•

Randnummer A37: Deze paragraaf luidt: “De bedrijfsrevisor spreekt zich, in het kader
van zijn opdracht met betrekking tot de inbreng in natura, niet uit over de waarde van
de inbrenggenietende vennootschap. Opgemerkt kan worden dat de methoden van
waardering van de inbrenggenietende vennootschap, welke door het bestuursorgaan
werden weerhouden om de als tegenprestatie toegekende vergoeding vast te stellen,
niet noodzakelijk dezelfde moeten zijn als die welke bij de laatste jaarrekening
gebruikt werden. De staat van activa en passiva van de inbrenggenietende
vennootschap noch de gegevens die aan de basis liggen van de eventuele waardering
van de inbrenggenietende vennootschap dienen bijgevolg gecontroleerd te worden.” Is
het correct om dit te interpreteren in die zin dat dus noch de gegevens, noch de staat
van actief en passief gecontroleerd moet worden? Indien nee, kan dan verder
toegelicht worden hoe deze paragraaf precies begrepen moet worden?

Met de meeste hoogachting,

Frédéric Delrue
Ondervoorzitter

Bart Van Coile
Voorzitter

