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LEGENDE:
FIN
BIN

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie,
Inburgering en Toerisme
BRU Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
BUI
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en
Internationale Samenwerking
CUL Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
ECO Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie,
Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
LAN Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
LEE Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend
Erfgoed
OPE Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
OND Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
WEL Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
WON Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
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AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door de Vlaamse Regering
Artikel 31
In de voorgestelde tekst van artikel 31 paragraaf 4 vervangen door wat volgt:
“§4. Het Vlaamse Gewest zal in het kader van de inbreng in natura in aandelen worden vergoed.
De secretaris-generaal wordt gemachtigd en de opdracht gegeven om een voorstel uit te
werken waarin het aantal aandelen dat het Vlaamse Gewest voor deze inbreng ontvangt,
wordt verantwoord.
Samen met de in paragraaf 2 vermelde inventaris, het beschrijvend verslag en het verslag
van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen zal dit voorstel, met het oog op de goedkeuring ervan, aan de Vlaamse Regering
worden voorgelegd.
Het voorstel moet door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd vooraleer wordt overgegaan tot de inbrengverrichting.”.
VERANTWOORDING
Volgens de Raad van State blijkt uit de tekst van de ontworpen paragrafen 2 en 4 (in hun onderlinge samenhang gelezen) van het nieuwe artikel 31 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating
van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen (artikel 31 van het ontwerp)
en de ontworpen paragrafen 2 en 4 van het nieuwe artikel 66/29 van hetzelfde decreet van 10 juli 2008 (artikel
32 van het ontwerp) onvoldoende duidelijk of het, wat de transactie van de inbreng in natura betreft, al dan
niet de bedoeling is om af te wijken van de regeling bedoeld in artikel 602, tweede lid, tweede en derde zin, van
het Wetboek van Vennootschappen.
In de memorie van toelichting wordt daaromtrent gesteld:
“In toepassing van de regels van het Wetboek van Vennootschappen, zal voor deze transactie ook een verslag
van een erkend bedrijfsrevisor, natuurlijk persoon of rechtspersoon, ingeschreven in het openbaar register
van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren moeten worden opgesteld en dit overeenkomstig artikel 602 van
het Wetboek van Vennootschappen dat inzonderheid betrekking heeft op de beschrijving van elke inbreng in
natura en de toegepaste methoden van waardering. Het verslag moet aangeven of de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen inbreng
uit te geven aandelen.”.
Daarom wordt in navolging van het advies van de Raad van State in het licht van de toelichting en met het
oog op de rechtszekerheid, verduidelijkt dat het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld wordt overeenkomstig
artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.
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AMENDEMENT Nr. 2
voorgesteld door de Vlaamse Regering
Artikel 32
In de voorgestelde tekst van artikel 66/29 paragraaf 4 vervangen door wat volgt:
“§4. Het Vlaamse Gewest zal in het kader van de inbreng in natura in aandelen worden vergoed.
De secretaris-generaal wordt gemachtigd en de opdracht gegeven om een voorstel uit te
werken waarin het aantal aandelen dat het Vlaamse Gewest voor deze inbreng ontvangt,
wordt verantwoord.
Samen met de in paragraaf 2 vermelde inventaris, het beschrijvend verslag en het verslag
van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen zal dit voorstel, met het oog op de goedkeuring ervan, aan de Vlaamse Regering
worden voorgelegd.
Het voorstel moet door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd vooraleer wordt overgegaan tot de inbrengverrichting.”.
VERANTWOORDING
Zie verantwoording bij amendement nr. 1.
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