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De wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen
ingevolge richtlijn 200911 09/EG wat verslaggevings- en
documentatieverplichtingen in geval van fusie en splitsing betreft, heeft een
aantal inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd aan het Wetboek van
vennootschappen waarvan bepaalde een impact hebben op de inhoud van het
verslag van de bedrijfsrevisor.

2. Analyse en besluit

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,

(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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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 laatste lid van voormeld artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen
is de omzetting van artikel 3, 8), b), van Richtlijn 200911 09/EG (2) aangaande
de uitgifte van aandelen van de nieuwe vennootschappen aan de vennoten van
de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze
vennootschap. In zulks geval gelden er lichtere verslaggevingverplichtingen
met betrekking tot de splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen (3).

In de rechtsleer (4) wordt duidelijk wat de verslaggevingsverplichtingen in dit
kader precies behelzen:

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.);
De opmaak van tussentijdse cijfers is niet vereist (art. 748, § 2, laatste lid W.
Venn.);
Er dient in hoofde van het bestuursorgaan geen mededeling te gebeuren van
elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen
heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en
de datum van de laatste algemene vergadering die tot de splitsing besluit (art.
747, laatste lid W. Venn.);
Er is wel een verslag van het bestuursorgaan over de inbreng in natura vereist
(art. 742 W. Venn.). Merk op dat deze verplichting in elk geval niet is vereist
indien de inbreng voldoet aan de voorwaarden vermeld in art. 444, § 2 en
equivalente bepalingen van het Wetboek van vennootschappen; en
Er is wel een revisoraal verslag over de inbreng in natura vereist (art. 742, § 3
W. Venn.). Merk op dat deze verplichting niet is vereist indien de inbreng
voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 444, § 2 en equivalente
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Omtrent de toepassing van
deze uitzonderingen zal de Raad van het Instituut een advies uitwerken.

(2) Richtlijn 2009/109/EG van 16 september 2009 van het Parlement en de Raad tot wijziging
van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/8911EEG van de Raad en Richtlijn
2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en
splitsingen betreft (Pb.L. 2 oktober 2009, afl. 259, p. 14).
(3) MvT wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn
20091109IEG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en
splitsingen betreft, Parl. St. Kamer 2011-12, nr. 1849-1, p. 16.
(4) Cf J. VERMEYLEN en A. DAUWE, "De binnenlandse en de grensoverschrijdende fusie- en
splitsingsprocedures na de wet van 8 januari 2012: een kritische analyse", R.W 2013, p. 968,
969 en 983.
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Met confrateme1e groeten,

V '
Daniel KROES


