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Geachte Confrater, 

Betreft: Impact van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het 
Wetboek van vennootschappen ingevolge richtlijn 
2009/l09/EG wat verslaggevings- en documentatie-
verplichtingen in geval van fusie en splitsing betreft 

1. Context - voornaamste inhoudelijke wijzigingen 

De wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van 
vennootschappen ingevolge richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en 
documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft, heeft een 
aantal inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd aan het Wetboek van 
vennootschappen waarvan er twee interessant zijn voor het beroep van 
bedrijfsrevisor. 

Een eerste belangrijke wijziging heeft betrekking op het a priori verplicht 
maken van de opstelling van een revisoraal controleverslag bij een 
kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura indien er trouwens geen 
controleverslag over de ruilverhouding in het kader van een fusie door 
overneming of fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap dient te 
worden opgemaakt, namelijk wanneer alle vennoten afzien van het opmaken 
van een controleverslag over de ruilverhouding. 

Het revisoraal verslag over de inbreng in natura herleeft normaal dus indien er 
geen controleverslag over de fusie dient te worden opgemaakt. Anders gezegd 
wordt, ten gevolge deze wetswijziging, voortaan minstens het revisoraal 
controleverslag bij een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura of het 
controleverslag over de fusie vereist. 

(I) De mededelingen hebben een infonnatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning 
bij K.B. 21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die 
louter infonnatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van een 
wettelijke, reglementaire of nonnatieve verplichting betreffende het beroep van 
bedrijfsrevisor. De mededelingen bevatten geen adviezen of standpunten van de Raad van het 
Instituut. I j) 
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Een tweede essentiële wijziging heeft betrekking op het wegvallen van de 
verplichting om een revisoraal controleverslag bij een kapitaalverhoging bij 
wijze van inbreng in natura op te stellen indien er tevens een controleverslag 
in het kader van een splitsing door overneming of splitsing door oprichting van 
nieuwe vennootschappen wordt opgemaakt. 

Vóór de wet van 8 januari 2012 was de rechtsleer immers van oordeel dat er 
geen afstand van het controleverslag inzake inbreng in natura kon worden 
gedaan, zelfs indien er eèn controleverslag in het kader van een splitsing was 
opgesteld, aangezien de finaliteit en de draagwijdte van de twee 
tussenkomsten verschillend is (cf IBR, Jaarverslag 2009, p. 79-80). Voortaan 
is deze verplichting afgeschaft. 

2. Principes en conclusies 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen (in 
het vet of doorgehaald weergegeven) aan de artikelen van het Wetboek van 
vennootschappen met betrekking tot de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor 
ingevolge de wet van 8 januari 2012, telkens aangevuld met een conclusie. 

2.1. Fusie 

Artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen (i.e. fusie door 
overneming) bepaalt voortaan: 

"§ 1. In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het Jusievoorstel 
opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, 
door een bedrijfsrevisor oJ door een externe accountant, die de bestuurders oJ 
de zaakvoerders hebben aangewezen. 

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor oJ accountant moet 
inzonderheid verklaren oJ de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet 
redelijk is. 

In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven: 
10 volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld; 
JO oJ deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering 

elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over 
het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen 
waarde aan deze methoden is gehecht. 

In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er 
eventueel bij de waardering zijn geweest. 

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor oJ accountant kan ter plaatse 
inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn 
taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de Jusie betrokken 
zijn, te verlangen dat hun alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. 
Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten. 

26) 
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Wanneer het ','erslag betrekking heeft ep een evememende ';enneetsch«p die 
de rechtsverm heeft wm een beste ten vem~eetsch«p met beperkte 
tumspi"Tlkeiijkheid, van een ceëperatieve wnneetschap met bepe,*te 
aaltspl"tlkelijldlCid (, van een E/;trepesc vemwetselu;qJ) (, ',,'an een Europese 
ee&pCra#el'e l'enneetschap) el val? een l1aamJe::e l'Cl1lleelSehtlp, ::.ijn de 
artikelen 313, 423 e/602 niel van feepél!iSing. 

Indien alle aandeelheuders vennoten en houders van andere effecten 
waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie 
deelnemen hiermee hebben ingestemd, is neeh een verklaring e'/er het 
fusie'veerstel, neeh een verslag van de eemmissaris, de aangewezen 
heilrijfsrel'ifier ef externe accmmttmt l'ereist deze paragraaf niet van 
toepassing. 
§ 2. Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig § 1, zijn de artikelen 
313, 423 of 602 niet van toepassing op een overnemende vennootschap die 
de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, van een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, van een Europese 
coöperatieve vennootschap of van een naamloze vennootschap. " 

Conclusie: deze aanpassingen maken de wettekst leesbaarder en 
verduidelijken dat het revisoraal controleverslag bij een kapitaalverhoging bij 
wijze van inbreng in natura in principe herleeft indien er geen controleverslag 
in het kader van het fusievoorstel dient te worden opgemaakt, nl. wanneer alle 
vennoten hiervan afzien. Anders gezegd wordt a priori minstens of het 
revisoraal controleverslag inzake inbreng in natura of het controleverslag over 
de fusie vereist (cf Memorie van toelichting, Parl,St. Kamer, 2010-2011, doe. 
53, 1849/001 (hierna: "Memorie"), p. 7). Ingeval er beroep wordt gedaan op 
de vrijstelling van een fusieverslag, zijn de artikelen 313, 423 en 602 van het 
Wetboek van vennootschappen betreffende inbreng in natura terug van 
toepassing, met inbegrip van de eventuele uitzonderingen die ze bevatten. 

Artikel 705 van het Wetboek van vennootschappen (i.e. fusie door 
oprichting van een nieuwe vennootschap) stelt voortaan: 

"§ 1. Onder voorbehoud van de §§ 2 en 3 gelden voor de oprichting van de 
nieuwe vennootschap alle voorwaarden die door dit wetboek voor de gekozen 
vennootschapsvorm worden gesteld. 
§ 2. Ongeacht de rechtsvorm van de nieuwe vennootschap moet haar 
oprichting op straffe van nietigheid bij authentieke akte worden vastgesteld. In 
die akte worden de conclusies van het in artikel 695 bedoelde verslag van de 
commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant overgenomen. 
§ 3. De artikelen 444 en 449, artikel 450, tv.'eede lid, tweede ve/zin, en de 
tlro'cikelen 451, 452 e;~ 453, 6° en 9°, zijn Indien een verslag werd opgesteld 
overeenkomstig artikel 708, zijn de artikelen 444 en 449, artikel 450, tweede 
lid, tweede volzin, en de artikelen 451, 452 en 453, 6° en 9°, niet van 
toepassing op de naamloze vennootschap en de Europese vennootschap en 
evenmin, in afwijking van artikel 657, op de commanditaire vennootschap op 
aandelen. 

3 
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De artikelen 395, 399 ert 402, 2°, zijn niet ... mi teepassing ep de eeëperatie've 
... enneetschtlp met beperkte amisprakelijkheid en de oorepese ceöpe'''éltieve 
~ Iemwetschélp dic deer de.fusie /el stélnd ::ijJ~ gekemen. 
Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 708, zijn de 

artikelen 395, 399 en 402, 2°, niet van toepassing op de coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de Europese coöperatieve 
vennootschap die door de fusie tot stand zijn gekomen. 

De arlikek N 219 CR 22'1 zijn Indien een verslag werd opgesteld 
overeenkomstig artikel 708, zijn de artikelen 219 en 224 niet van toepassing 
op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die door de fusie 
tot stand is gekomen. Artikel 226, 3° en 6°, is dan evenmin van toepassing op 
deze vennootschap. ". 

Conclusie: het effect van deze aanpassingen is dat het revisoraal 
controleverslag over de inbreng in natura in principe herleeft indien er geen 
controleverslag over de fusie dient te worden opgemaakt. Anders gezegd 
wordt a priori minstens of het revisoraal controleverslag inzake inbreng in 
natura of het controleverslag over de fusie vereist (cf Memorie, p. 8-9). 
Ingeval er beroep wordt gedaan op de vrijstelling van een fusieverslag, zijn de 
artikelen 219, 395 en 444 van het Wetboek van velU100tschappen betreffende 
inbreng in natura terug van toepassing, met inbegrip van de eventuele 
uitzonderingen die ze bevatten. 

Artikel 708 van het Wetboek van vennootschappen (i.e. fusie door 
oprichting van een nieuwe velU1ootschap) stipuleert voortaan: 

"Onverminderd artikel 705, § 3, wordt in elke vennootschap een schriftelijk 
verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, 
wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe 
accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen. 

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet 
inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet 
redelijk is. 
In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven: 

10 volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld; 
r of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke 
gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het 
betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen 
waarde aan deze methoden is gehecht. 

In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er 
eventueel bij de waardering zijn geweest. 

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter 
plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling 
van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie 
betrokken zijn, te verlangen dat h un alle ophelderingen en inlichtingen 
worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij 
nodig achten. 
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Indien alle éumdeelheuders vennoten en houders van andere effecten 
waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie 
deelnemen, hiermee hebben ingestemd, is 1lech een '"erklaring ever het 
fusieveerstel, nech een 'l>'ersfflg '/i111; de cemmissi1ris, de i1(11'lgC"l>'ezen 
bedrijfsrel'iser e.fexlerne éleeew'lIéf11{ 1 'creis.' dit artikel niet van toepassing, .. 

Conclusie: het betreft hier essentieel een legistieke wijziging. 

Artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen (i.e, met fusie door 
overneming gelijkgestelde verrichtingen) 

Ingeval van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen 
(art. 676 W. Venn.: ontbinding na vereniging van alle aandelen in één hand) 
zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake de te volgen 
procedure (art, 719 e, v.) niet gewijzigd door de wet van 8 januari 2012, Zoals 
voorheen is er geen enkel revisoraal verslag vereist. In de mate dat er geen 
kapitaalverhoging is in het kader van deze verrichtingen is er geen enkele 
wettige reden om een verslag over de inbreng in natura op te stellen, 

2.2, Splitsing 

Artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen (i.e. splitsing door 
overneming) bepaalt voortaan: 

"§ 1. In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het 
splitsingsvoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er 
geen commissaris is, door een bedrijforevisor of door een externe accountant 
die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen. 

De commissaris, de aangewezen bedrijforevisor of de externe accountant 
moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet 
redelijk is. 

In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven: 
1 ° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld; 
2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering 

elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over 
het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen 
waarde aan deze methode is gehecht. 

In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er 
eventueel bij de waardering zijn geweest. 

De commissaris, de aangewezen bedrijforevisor of accountant kan ter plaatse 
inzage nemen van alle stukken die dienstig zijn voor de vervulling van zijn 
taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken 
zijn. te verlangen dat hen alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. 
Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten. 

5 
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In een evernemende velmeetsdu:lp die de rechtsverm heeft Véln eeH besletel~ 
venneetschélp met beperkte élélnsprtlketijkheid, Véln een ceëpertltieve 
venHeetschélp met bepedfte éléll1sprakeiijkheid, Véln een EU1"epcse 
'p'Cnneetsehélp, Véln een Europese ceëperéltieve venneetschélp fT} Wl1'l een 
nélélmieze lIenneetschélp, Jfan het verswg ,,,,,erden opgesteld deer de 
cemmiSSélris cr} deer de bedrijfsreviser die het veFSwg heeft opgemélélkt 
bedeeld in artikel 313, élrtikel 423, fTfélrtikel ó()2, nélar gelélng 'P'{l1'l het ge/l6l 

Indien alle élél1~deeiheuders vennoten en houders van andere effecten 
waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de 
splitsing deelnemen hiermee hebben ingestemd, is nech een verkwring e'.'cr 
het spiitsingsveerstel, nech eel1 veFSwg 'p'éln de cemmissélris, de élélnge'/.'C7!en 
berlrUfsrel'isor el e:xternc élceeunUm( l'crcist deze paragraaf niet van 
toepassing. 
§ 2. Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig § 1, zijn de artikelen 
313, 423 of 602 niet van toepassing op een overnemende vennootschap die 
de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, van een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, van een Europese 
coöperatieve vennootschap of van een naamloze vennootschap_ " 

Conclusie: het effect van deze aanpassingen is dat het revisoraal 
controleverslag bij een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura in 
principe herleeft indien er geen controleverslag in het kader van het 
splitsingsvoorstel dient te worden opgemaakt, nl. wanneer alle vennoten 
hiervan afzien. Anders gezegd wordt a priori minstens het revisoraal 
controleverslag bij een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura 
(behalve de specifieke uitzonderingen ter zake), ofhet controleverslag over de 
splitsing vereist (cf Memorie, p. 13). 

Artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen (i.e. splitsing door 
overneming) stelt voortaan: 

"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 
730,.--7-3-J- en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen 
verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht 
in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. 
De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in 

de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet 
besluiten. 
In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de 

vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste 
en het tweede lid van dit artikel opgenomen. 

Conclusie: de door de wet van 30 december 2009 klaarblijkelijk gecreëerde 
dubbele verzakingsmogelijkheid aan het opstellen van het splitsingsverslag 
wordt afgeschaft door de schrapping van de verwijzing naar artikel 731 m 
artikel 734. 

65) 
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Artikel 742 van het Wetboek van vennootschappen (i_e- splitsing door 
oprichting nieuwe vennootschappen) stipuleert voortaan: 

"§ r Onder voorbehoud van de §§ 2 en 3 gelden voor de oprichting van ieder 
van de nieuwe vennootschappen alle voorwaarden die door dit wetboek voor 
de gekozen vennootschapsvorm worden gesteld. 
§ 2. Ongeacht de rechtsvorm van de nieuwe vennootschap, moet haar 
oprichting, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte worden vastgesteld 
In die akte worden de conclusies van het in artikel 731 bedoelde verslag van 
de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant opgenomen. 
§ 3. De tlrtikelen 444, ltltltste lid, en 449, tlrtikel 450, Aveede lid, Aveede 
velzin, e,~ de tlrtikelen 451, 452 en 453, 9°, zijn Indien een verslag werd 
opgesteld overeenkomstig artikel 746, zijn de artikelen 444 en 449, artikel 
450, tweede lid, tweede volzin, en de artikelen 451, 452 en 453, 9°, niet van 
toepassing op de naamloze vennootschap en de Europese vennootschap en 
evenmin, in afwijking van artikel 657, op de commanditaire vennootschap op 
aandelen die door de splitsing tot stand zijn gekomen. De tlrtikelen 395, 
/(ltltste lid, elt 399 zijn niet ' .. m~ tecptlssing op (de eeëpeffltie' .. e venneetsehGlp 
met èeperkte tltlnspr-ttlwlijkheid en de Europese eeëpe}'tltie' .. e venneetsehGlp die 
deer de splitsing tet sttlnd zijn gelffJmen~ 
Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 746, zijn de 

artikelen 395 en 399 niet van toepassing op de coöperatieve vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid en de Europese coöperatieve vennootschap 
die door de splitsing tot stand zijn gekomen. 
De artikelen, 2i9, laatste lid, en 224 zijn Indien een verslag werd opgesteld 

overeenkomstig artikel 746, zijn de artikelen 219 en 224 niet van toepassing 
op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die door de 
splitsing tot stand is gekomen. Artikel 226, 6°, is dan evenmin van toepassing 
op deze vennootschap. " 

Conclusie: om interpretatieproblemen te vermijden wordt verduidelijkt dat het 
revisoraal controleverslag over de inbreng in natura in principe herleeft indien 
er geen controleverslag over de splitsing dient te worden opgemaakt nl. 
wanneer alle vennoten hiervan afzien. Anders gezegd wordt a priori minstens 
het revisoraal controleverslag inzake inbreng in natura (behalve de specifieke 
uitzonderingen ter zake), of het controleverslag over de splitsing vereist (cf 
Memorie, p. 16). 

Artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen (i.e. splitsing door 
oprichting nieuwe vennootschappen) bepaalt voortaan: 

"In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het 
splitsingsvoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er 
geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant 
die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen. 
De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of de externe accountant 

moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet 
redelijk is. n 

70 / 
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In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven: 
I O volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld; 
r of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke 
gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het 
betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen 
waarde aan deze methode is gehecht. 
In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er 

eventueel bij de waardering zijn geweest. 
De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse 

inzage nemen van alle stukken die dienstig zijn voor de vervulling van zijn 
taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken 
zijn, te verlangen dat hen alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. 
Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten. 

Wanneer ten minste eel'/; van de nieuwe vemu:H3tschaPfJen de rechtsvorm heeft 
van een besloten )'ennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een 
coöperatiei>'e vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (, van een 
Europese VCI'l1'lootschap) (, 'pan een Eurepese coöperatieve vennootschap) el 
van een naamloze vem'lootschap, kan het verslag ','Vorden opgesteld deor de 
commissaris revisor ofdeor de bedrijfsrei>'isor die het in artikel 2i9, in artikel 
395 r7fin artikel 444 bedeelde verslag heeft epgesteld. 
Indien alle afmdeeU/;ouders vennoten en houders van andere effecten 

waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de 
splitsing deelnemen hiermee hebben ingestemd, is noch een verktaring over 
het splitsings'poorstel, noch een vers leg wm de commissaris, de aange,vezen 
bedrijfsrevisor ofexterne acco'/:oll8n( l'ereisl dit artikel niet van toepassing. 
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." 

Conclusie: de wetgever heeft gekozen voor het niet vereisen van een 
controleverslag inzake de inbrengen in natura wanneer er een controleverslag 
in het kader van het splitsingsvoorstel werd opgesteld (cf Memorie, p. 17). 
Het specifiek geval ingevoegd in het laatste lid vermindert tevens de 
verslaggevingsverplichting met betrekking tot de splitsing door oprichting van 
nieuwe vennootschappen. 

Artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen (i.e. splitsing door 
oprichting nieuwe vennootschappen) stelt voortaan: 

"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 
745.,.....:7# en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen 
verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht 
in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. 
De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in 

de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet 
besluiten. 



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

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de 
vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste 
en het tweede lid opgenomen. " 

Conclusie: de door de wet van 30 december 2009 klaarblijkelijk gecreëerde 
dubbele verzakingsmogelijkheid aan het opstellen van het splitsingsverslag 
wordt afgeschaft door de schrapping van de verwijzing naar artikel 746 in 
artikel 749. 

2.3.0verzichtstabel 

Hieronder wordt een overzichtstabel weergegeven die visueel aangeeft wat ten 
gevolge van de wet van 8 januari 2012 gewijzigd is. 

Type van 
Controleverslag Verslag over 

over de de inbrengen Wettelijke basis 
herstructurering 

ruilverhouding in natura 

Fusie door 
Ja Neen Art. 695 W. Venn. 

overneming 

Fusie door 
Neen Ja Art 695 W. Venn. 

overneming 

Fusie door 
Art. 705 en 

oprichting nieuwe Ja Neen 
708 W. Venn. 

vennootschap 

Fusie door 
Art. 705 en 

oprichting nieuwe Neen Ja 
708 W. Venn. 

vennootschap 

Splitsing door 
Ja Neen 

Art. 731 en 
overneming 734 W. Venn. 

Splitsing door 
Neen Ja 

Art. 731 en 
overneming 734 W. Venn. 



Splitsing door 
oprichting nieuwe 
vennootschappen 

Splitsing door 
oprichting nieuwe 
vennootschappen 
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Art. 742, 746 en 
Ja Neen 

749 W. Venn. 

Art. 742, 746 en 
Neen Ja 

749 W. Venn. 

3. Intrekking van een vorig advies 

Ten gevolge van de wet van 8 januari 2012 is het advies van de Raad van het 
Instituut van 10 juni 2010 inzake "de wet van 30 december 2009 houdende 
diverse bepalingen betreffende Justitie (11) - Nieuwe regeling bij fusies en 
splitsingen van vennootschappen - Mogelijkheid om geen verslag over de 
ruilverhouding op te stellen - Verslag betreffende de inbrengen in natura" 
volledig achterhaald en wordt het derhalve opgeheven. 

Met confrateme1e groeten, 

m 
... 1 Michel DE WOLF 
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