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Geachte Confrater, 

Betreft: 

1. Context 

Impact op de inhoud van de revisorale verslagen van 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 
fusie en splitsing betreft 

De wet van 8 januari 2012 tot WIJZIgmg van het Wetboek van 
vennootschappen ingevolge richtlijn 2009/109/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. 

Een eerste wijziging heeft betrekking op de mogelijkheid van alle vennoten en 
houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de 
fusie betrokken vennootschap om af te zien van het opstellen door het 
bestuursorgaan van een omstandig schriftelijk verslag waarin de stand van het 
vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin 
tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en 
verantwoord: de wenselijkheid van de fusie, 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 betrekkelijk gewicht dat 
aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, 
de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde 
ruilverhouding (art. 647, tweede lid en 707, tweede lid W. Venn). 

(I) De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend karakter in 
hoofde van de bedrijfsrevisoren (Verslag aan de Koning bij K.B . 21 april 2007, BS 27 april 2007, 
p. 22890). De omzendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het Instituut of beschrijvingen van 
een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting inhouden op voorwaarde dat deze voortvloeien 
uit de deontologie van het beroep van bedrijfsrevisor. 
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Bij splitsing bestond deze mogelijkheid om te verzaken aan het verslag van het 
bestuursorgaan reeds vroeger (art. 734 W. Venn. en art. 749 W. Venn.). 
Ingeval van een splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen is 
artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen - het opstellen van een 
verslag door het bestuursorgaan - 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. 

Een tweede wijziging betreft 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 (2). 

2. Principes en besluit 

2.1 . Besluit van het revisoraal verslag over de fusie of splitsing ingeval van 
verzaking aan het opstellen van een verslag door het bestuursorgaan 

Paragraaf 2.1.2 van de normen inzake de controle van fusie- en 
splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen bepaalt: "De 
beroepsbeoefenaar moet beschikken over de verslagen - eventueel de 
ontwerpverslagen - die de bestuursorganen van elk van de bij de verrichting 
betrokken vennootschappen opstellen. Die verslagen bevatten inderdaad 
fundamentele inlichtingen, waarmee de beroeps beoefenaar in elk geval 
rekening moet houden: 

een uiteenzetting van de stand van het vermogen van de betrokken 
vennootschappen; 
- de toelichting en de verantwoording, uit een juridisch en economisch 
oogpunt, van de wenselijkheid, de voorwaarden en de wijze waarop de 
verrichting zal geschieden en de gevolgen ervan; 
- de ruilverhouding van de aandelen: de methoden volgens dewelke de 
ruilverhouding is vastgesteld, het betrekkelijke gewicht dat aan deze methoden 
wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode leidt en de moeilijkheden 
die zich eventueel hebben voorgedaan bij de vaststelling van de 
ruilverhouding. ". 

Bij gebrek aan verslag opgesteld door het bestuursorgaan te wijten aan de 
verzaking door alle vennoten en houders van andere effecten waaraan 
stemrecht is verbonden in elke bij de fusie of de splitsing betrokken 
vennootschap zal de bedrijfsrevisor zich in het algemeen in de onmogelijkheid 
bevinden om inzonderheid te verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening 
al dan niet redelijk is. 

(2) Voor meer details, zie onze mededeling van dezelfde dag. 
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Bijgevolg is de Raad van het Instituut van mening dat in onderhavig geval 
de bedrijfsrevisor normaliter een onthoudend verslag zal geven, behalve 
in evidente gevallen, zoals bij voorbeeld bij een splitsing door oprichting 
van nieuwe vennootschappen waar de ruilverhouding 1 op 1 zou zijn. 

2.2. Besluiten van het revisoraal verslag over de inbreng in natura ingeval 
van verzaking aan het opstellen van een controleverslag over de 
ruil verhouding 

Ingeval er beroep wordt gedaan op de vrijstelling van een fusie- of 
splitsingsverslag, 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. 

De Raad van het Instituut is van mening dat, in deze hypothese, de 
besluiten van een revisoraal verslag over de inbreng in natura 
bijvoorbeeld kunnen worden geformuleerd als volgt: 

"De voor inbreng in natura door de partijen weerhouden 
waarderingsmethoden zijn verantwoord door het beginsel van de 
boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en 
leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en 
de nominale waarde of, bij ontstentenis van de nominale waarde, met de 
fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven 
aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd 
aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de 
inbreng in natura niet overgewaardeerd is. ". 

Met confraternele groeten, 

"'Michel DE WOL ~ 
i 
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