O NTWERP VAN NOR.'IENNORM INZAKE DE CONTROLE VAl'! FUSIEEN -SPLITSINGSVERRICHTING EN VAN
1I,....." OEbSVENNOOTSCHAPPENVENNOOTSC HAPPEN
Geler op dl' lie t van 21juli 1953 houdende oprichting van een i nstituut van de Bedrijfsrevisoren en
organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor. zoals gewijzigd bij de wet \'an
2 1 februari 1985 en bij he t koninklijk besluit van 2 Japril 2007. en in het bijzonder de artikelen 3. 4 en 30 .-

Gelet

op

de wet ran 22 aoril 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en in hel

bÜzonder de artikelen 3 27 34 en 37 -

O,'erwegende dal onderhavige norm hef gevolg is \'On een ramen werking lussen het Instituut \'on de
Bedriifsrel,jsonm en het JnslÎ1uu( van de Accountants

tIJ

de Belastingconsulenten -

Overwegende dal bij wel van 8 januari 2012 hel Wetboek va" vennooISchappen werd gewijzigd ingevolge
Richtlijn 200,'09 1EG war l·erslaggevings- en documenratieverpfjchtingen in geval van fusies en splitsingen
betreft '
Overwegende dar te\'ens de aspecten van de grensoverschrijdende fusie en de oprichtin g en de omzetting
van een SE en een SCE die intussen opgenomen zijn in het Wetboek van vennooTschappen dienden
opgenomen te worden in het normaTiefkader '
Ol'erwegende dat de beroepsbeoefènaar overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek vall
vennootschoepen in een schriftelijk verslag over het (usievoarstel inzonderheid maet verklaren af de
ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is' dat de beroepsheoefenoar hiertoe in staat moet zijn
om een oordeel te vormen ' dat de methoden volgens dewelke de ruilverhouding is vastgesteld kunnen
ontbreken in het fuÛe- ofsplitsingsvoorstel dan wel in de verslagen van de bestuursorganen van elk van de
bU de verrich ting betrokken vennootschappen ' dat het bestuursorgaan conform artikel 694 van het Wetboek
van vennootschaopen kan verzaken aan het verslag dat hij moet opstellen ' dat de beroepsbeoefènaar
gaechtigd is te ~'erlangen dat hem alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt , dat indien de
methoden volgens dewelke de mi/verhouding niet worden vermeld of indien het bestuursorgaan conform
voormeld artikel 694 heen verzaakt aan het l'erslag en de nodige ophelderingen en inlichtingen niet op
afdoende wiize heen verstrekt de beroepsbeoefenaar om een schriftelijke berestiging moet verzoeken
omtrent de methoden volgens dewelke de voorgestelde rui/verhouding is vostgesteld ' dat de
beroeDsbeoefénaar bij gebreke aan een schriftelijk e bevestiging niet beschikt Ol'er voldoende en geschikte
informatie om zich een oordeel te vormen en zich niet kan uitspreken over de redelijkheid van de
ruilverhouding '

.,-

_

--------------------------- --._---_._

_--- -------------- ------ --------------------
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Dat indien de beroepsbeoefenaar in staat is zich een oordeel te vormen o\'er de redelijkheid mn de
ruif\'erhouding de wet enkel een goedkeurende ofafkeurende \'CrkJaring toelaat ' dat hieruit voortvloeit dat
In het geval dat de beroeps beoefenaar een van materieel belang zijnde onzekerheid identificeert die hem niet
toelaat zich goedkeurend uit te spreken of dil" leidt tot een voorbehoud zodanig dat afbreuk zou gedaan
worden aan de draagwijdte van de goedkeurende verklaring de beroeesbeoefenaar enkel een negatieve
verMaring kan tot uitdrukking brengen :
Dat de twee voorgaande overwegingen eveneens gelden in het kader van splitsing \'an vennootschappen '

•...-----------------_ .. _----

---------------------------.-... ... _------_ .. _-_ ... _-- -----------------------------Heeft de Raad van het IBR een ,,;eu I C 8l-sdl45ffflRig aangep oste versie \'an de rff'H'fflfflnorm inzake de

controle van fus ie- en splitsingsverrichtingen \'an vennootschappen
l'an f..-l 2013. die de normen van 6 december 2002 vervang t...

88

tge lB
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Rgoed gekeurd op zijn zitting
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Heeît de Raad van het lA B een aangepaste versie van de norm inzake de controle van fusie- en
splits ingsverr ichtingen van \'ennoootschappen goedgekeurd op zijn zitt ing van ( 1 die de normen van 2
december 2002 vervangt,

_ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ 1·
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INL E IDI NG

1.

Onderhavige f16FRteR ilijRnorm is va n toepassing op de fus ie- en splitstngsverrlchnngen van
handelsvennootschappen of van ven nootschappen die d e rechtsvorm va n een handelsvennootsc hap
hebben aa ngenomen. a lsook op de erm ee gelijkgestelde verrichtingen, bedoeld in Boek XI W. Venn .
betreffende d e h ers tr uctu re ring van vennootschappen , evena ls op de o prichti ng via fu sie of via holding
van een E u ropese lIeHReetsl'hapvennootuhap (SE) bedoeld in Boe k XV (art. 878 tot 889) W . venn, en
op de oprichting via fus ie va n een Europese ~ i e . e "ellRe s ts elia p coöper atieve ven noots cha p
(SC E) bedoeld in Boek XVI (a rt . 954 tot 959) W. v cnn ..
I. I.I ~,- De verri chtingen die bedoe ld worden door paragraaf L1 ~ zijn de (gre nsoverschrijdende) fusie
door overnem ing en de (gre nsoverschrijdende) fusie door opri chting van een nieuwe vennoo tsc hap, alsoo k
de splits ing doo r ove rneming, de splitsing door oprichti ng van nie uwe vennootsc happen of doo r combina tie
van deze twee methoden en de met fusie of splitsing gelijkgeste lde verrichtingen .
1.1 .2~,-Geen verslag van een beroepsbeoefenaar in toepa ssing van onderhavige R6RHffi!!Q!ID is vereist
in de doo r artike l676 van het Wetboek van ven nootschappen met de fusie van vennootschappen
gelijkgestelde verrichtingen (fusie na verenig ing van alle aande len in één ha nd) en evenmin bij een splitsing.
wannee r alle vennoten en alle houde rs van effecten waaraan ste mrecht in de algem ene vergadering is
verbond en , daarva n hebben afgezi en bij een uitdrukk elijke ste mming in de algem ene vergadering die over de
deelnem ing aan de splitsing moet beslissen (art. 73 1, § I, laatste lid W. Venn .). In dit geva l is het revisoraal
verslag over de inbreng in natura verpl icht (behoudens in het geva l van fusie na vereni ging van alle aand elen
in één hand ).

In onderhav ige ReAReRnonn wordt onder beroe psbeoefenaar verstaan hetzij de com missaris, hetzij ,
wanne er er geen commissaris is. een bedrijfsrevisor ingeschreven in het openbaar register van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Indien alle vennote n en ho uders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle
vennootsc happe n die aan de fusie of sp litsing deelnemen hiermee hebben ingeste md, is geen schriftelijk
vers lag ove r het fusievoorst el ofhet splitsingsvoorstel door de beroe psbeoefenaar ve reist (art. 695 , ~ I laatste
lid, 708, laatste lid , 73 1, § I, laatste lid en 746, zesde lid W. Venn.).
Indien alle vennote n in elk bij de grenso versc hrij dende fusie betrokken venn ootschap hierme e hebben
ingestemd , is noch het onderLOek van het gemeenschappelijk voors tel voor een grensoverschrijde nde fusie
door de beroepsbeoe fenaar . noch het vers lag over het fusie voorstel door de beroepsbeoefenaar vereist (art.
77219, § 3 W. Venn.) .
1.1.3~.:. . D e fusie en de splits ing kunnen betre kking hebben op vennootschappen met een versc hillende
rechtsvorm . zonder dat voorafgaandelijk wordt overgegaan tot een wijziging van de rechtsvorm van één van
de vennootschappen tenein de de rechtsvorm in overe enstemming te bren gen . Volgens de menin g van de
Raad van het Instituut is het opstellen van een tussentijdse staat en de controleopdracht naar aanleiding van
de wijziging van de rechtsvorm (art. 776 en 777 W. Venn .) niet toepa sselijk .
1 . 1.4 ~:... Wann eer het doel van de overne mende vennootschap die nt te word en gewijz igd, dan moet deze
wij ziging plaatsvinden on midde llijk na het besluit tot fus ie vo lgens de regels van aanwezigheid en
meerderh eid do or het Wetboek van vennoo tsc happen vereist. Het artikel 70 1, eerste lid W. Venn bevat geen
verw ijzing naar het art ikel 559 W. venn.'; vo lgens de mening van de Raad van het Instituut is het opstellen
van een tussentijdse staat en de controleopdracht naar aan leiding van de wijziging van het doe l van de
vennootschap bijge volg niet toe passe lij k.

1.1.5~,-De fusie- en splits ingsprocedure bepaalt dal, indien een schriftelijk verslag over respect ievelijk
het fusievoorstel of het splits ingsvoorstel werd opgesteld door de beroepsbeoefenaar. de betrokken
vennootsc happen niet onderworpen zijn aan de wette lijke con trolefo rmali teiten van inbreng in natura
(art . 695 . ~ 2 705, § 3, 73 1, § 2, 742, § 3 en 772.9 , § I, laatste lid W. Venn.) . Inge val er een beroep wordt
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Voor de N\'; artikel 287 W. Venn. (BVBA); artikel 4 13 W. \' enn. (CVBA).
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gedaan op de vrijstelling van het opstellen van een schriftelij k verslag over respectievelijk hel fusievoorstel
of het splitsingsvoorstel, zijn de artikelen 219, 313, 395, 423, 444 en 602 W. Venn. betreffende inbreng in
natura terug van toepassing, met inbegrip van de eventue le uitzonderingen die ze bevatten' . Bijgevolg wordt
het revisoraal verslag over de inbreng in natura verplicht indien geen schriftelijk verslag over respectievelijk
het fusievoorstel of het splitsingsvoorstel werd opgesteld door de beroepsbeoefe naar, behoudens de
uitzonderingen begrepen in de artikelen 219 , § 2, 313, § 2, 395, § 2, 423, § 4, 444, § 2 en 602, § 2 W. Venn..
In elk geval zijn de nonne n van het IBR inzake de controle van inbreng en quasi-inbreng niet toepasselijk
in de procedures die door onderhavige H 8Fm CH erècnnonn wordt bedoeld
I. I. ~,,- ln dien . in de naamloze vennootschap, de verrichting leidt tol de uitgifte van aandelen zonder
venneld ing van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de aandelen van de overnemende
vennootschap, vloeit de informatie die vereist is door het artikel 582 W. Vena., natuurlij k voort uit het
fusievoorstel en de ermee samenhangende verslagen. De formaliteiten die in deze bepaling zijn voorzien,
zij n niet van toepassing (art. 699, § 2 W. Venn.).
1. 2~,- voorwe r p

va n de opdracht

De opdracht van de bero epsbeoere naar, hela st met het op stellen van het ver slag, ver meld in d e
art ikelen 695, 708. 73 1, 746 en 77219 W. ve nn., bestaat erin na te gaa n of de in het fusie- of
splitsingsvoorstel opgeno men inlichtingen en desgevallend in de verslagen van de bestuu rso rg anen , de
algemene verg ad er ing toelaten om de beslissing met volkomen kennis van zaken te nemen , en
inzo nderheid te ver klaren in welke mate de r uilver houding van de aa ndelen redelij k is vanuit het
stan dpunt van de aa ndeelhouders of de vennoten van de vennootscha p aa n wie hij versl ag uitbrengt
1. 2. 1 ~,-De opdracht van de beroepsbeoefenaar kan niet los gezien worden van de globale context van
de verrichting. Hij moet aandacht hebben voor het geheel van de elementen die de fusie of de splitsing
rechtvaardigen of die de beslissing van de algemene vergadering kunnen beïnvloeden. Hij moet rekening
houden met alle inlichtingen die in het fusievoorstel vermeld worden, maar eveneens met andere gegevens
die ter kennis worden gebracht van de aandeelhouders en de vennoten van alle betrokken vennootschappen.
1. 2.2~-,- De beroepsbeoe fenaar richt zijn verslag tot de algemene vergadering van de vennootschap die
hem de opdracht gegeven heeft. Hij licht de aandeelhouders of vennoten van deze vennootschap in over elk
element dat nadeel zou kunnen berokkenen aan de belangen van allen of van een deel onder hen.

Wanneer dezelfde persoon belast wordt om verslag uit te brengen aan de algemene vergaderingen van... ·--·_ · Formatted: Indent: First hne: 0,25
cm
verscheidene van de vennootschappen, dan zal hij er normalerwijze de voorkeur aan geven om zijn
standpunt in één coherent oordeel, opgenomen in de onderscheiden verslagen, en gericht aan de algemene
vergaderingen, op een gedetailleerde manier naar voren Ie brengen en ervoor te zorgen dat de voor- of
nadelen toegekend aan de ene of de andere partij eruit blijken.

1.2.3 ~,-ln toepassing van arkk-eklc artikelen 700, derde lid, 7 13, derde lid, 737, derde lid, 752, derde lid
en 772/12 W. Venn., is de notaris ermee belast na onderzoek het beslaan en zowel de interne als de externe
wettigheid te bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap waarbij hij
optreedt, gehouden is. Het is van belang dat de beroepsbeoefenaar. zodra het mogelijk is, contact opneemt
met de notaris d ie optreedt voor dezelfde vennootschap. Wanneer de beroepsbeoefenaar op de hoogte komt,
in het kader van de uitvoering van zijn normale werkzaamheden, van vaststellingen die van belang zouden
zij n voor het correcte verloop van de rechtshandelingen en formaliteiten. is het aangewezen dat hij deze
vaststellingen onder de aandacht brengt van de notaris;
.
._._.. . . . . . . .......
.__

-
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2 Er dient te worden opgemerkt dat de verkrijging binnen de wettelijke termijn van hel fiscaal certificaat bedoeld in
art. 442bis W.I.B. zoals vermeld in de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van hel IBR,
evenals de verkrijging binnen de wettelijke termijn van het attest vereist door art. 931111dedes B W. BTW en het
fiseaal atteslccrtificaal bij ovcrdrachl vaD een handelsfonds inzake RSZ, hier niet van toepassing zijn (cf. art.
442bis, § 4 W.I . B~..art. 931flldeci es B, § 4 W. BTW en art. 41quillq1lies wet 27 juni 1969).
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Wanneer hij wordt verzoc ht om advies te geven over het fusie- of splitsingsvoorstel. zal d e..----- bero epsbeoefenaar de partijen aanraden om dit voorstel door de notaris te laten opma ken ofte laten nazi en
---- _________________ _
__
___ .• •. •.
. . . •_.. .
en neerleggen).
1 . 3~:...D l'ont ol o gi sch e

as pecten

De beroepsbeoefenaar die een opdrac ht aa nvaardt in het r aam van een fusie - of spllt slngsverrlchtlng
moet beschikken over d e bekwaamheid, de medewerking en d e tijd, vereist om deze opdracht goed uit
te voeren. Wanneer verschillende be roepsbeoefenaars op treden bij eenzelfde verrichting, moeten zij
elka ar d e concl usie mededelen van hun onderzoek vóór zij hun verslag neerleggen .
1.3 .1 ~...Het
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verslag over een fusie- of splits lngsverric bting moet worden opgesteld door de com missaris

van de vennootschap indien er éé n is. Wanneer elk van de betrokk en vennoo tschappen een eigen

commissaris heeft, moet iedere commissaris vers lag uitbrengen aan de algemene vergadering die hem heeft
benoemd.
Wanneer geen comm issaris is benoemd , of in het uitzonderlijke geval waarin de commissaris een wett i g~ · · - - - 
reden zou hebben om van de opdracht af te zien, mag het verslag opgesteld worden door een bedrijfsrevisor
of door een accountan t ingeschreven op de ledenlijst van de externe accou ntants , die daa rtoe speciaa l word t
aangeste ld door het bestuursorgaa n.

1:
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1.3.2.<em> 111 11:tlFl eer eeFl l1t"sFijfsre iser al s aR Riel als eemmi ss8Rs is llene elBs, zal Hij in senm'lige
elllSlaRàighe deR geliBetlr.aaltt ",ij" aIR eSAlaet ell te Hemen met de a eàrijfs re iser a l saH Hiet S8IRfHissaris
,an de anà ere e elfeld,eR eRflBfltselloall, teneiA àe infel'lRatie te ee1<8lJteFl IJ er s er.e ,efllleBts e ~
eenmeel i'! elf erl<i.aamheàeR uit te eereH.
1.3 J .q m> . Het verdien t aanbeveling een opd rachtbrief te laten ondertekenen door elke vennoo tschap die
een beroep doet op de beroepsbe oefenaa r waari n, met na leving van de wettelijke regels, de modaliteiten
worden vastge legd voor de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. Het betreft onder meer de wijze van
berekening en van betaling van de honorar ia, de tenn ijn voor de neer legging van het verslag of de verslagen,
alsook de eventu ele bijkomende taken die verder reiken dan wat wettelijk is voorgeschreven.

Het is even eens aanbevo len om in de opdrachtbrief volgende venneldingen op te nemen :
de vennootschap heeft voor de uitvoe ring van de opdracht geen andere beroepsbeoefenaar- :... ..
gecontacteerd;
- - - _ de vennoots chap moet, overe enkomstig de wet, aan de beroepsbeoefenaar alle
in lichtingen en verklaringen die verei st zij n voor de uitvoering van zijn opdracht, meded elen . en
hem toelaten om de nodige controles te doen en om aa n de beroepsbeoefen aar d ie dezelfde
opdracht vervult bij één van de andere betro kken vennootschappen, de inlichtingen mede te de len;
_- _ - - - - het bestu ursorgaan zal desgevallend te gepasten tijde zijn ontwerpverslag aan de
beroepsbeoefenaar overmaken:
_- _ - - - - het bestuursorgaan is op de hoogte van het fei t dat meerdere waard erin gsmetheden
moeten in overweging genom en word en .
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1.3.3. De beroepsbcocfenaa r ma g een opdrac ht in het raam van een fusie of splitsing niet aan vaarden of
verdcrzetten , indien bij niet de zekerheid heeft zijn oordeel in volledige onafha nkelijkheid tegenover de
betrokken partijen te kunnen uitdrukken.)
1.3 .~ ...Het is wenselijk dat de beroep sbeoefenaars tijdens de duur van hun opdrach t inza ge krijgen in
QLinfonn atie, die relevant is voor de uitvoerin g van hun respectieve opdracht, ZB\lSen \lil' isseleR. Die
mBgelijkheid hangt eehtef el af aR se sehFiftelij1c e l eestelHmiFlg aR dl!' CRR88t58h3fl sil!' HeR heeft
Ben8cmd CR tegeAB er de cUie i'! ij aaRSflFahelijh ·.îjH ÎH ge al . aR selleflEiing . aR het a e re e fl s g e h e i lH .~
Wanne er, om welke reden ook , de teestelJtfftiRgmogeiijkhei d tot inzage geweigerd of beperkt wordt. dan
moet de beroep sbeoefenaar vragen dat deze weigering of beperking schriftelijk ter kenni s wordt gebracht
Hij moet de andere beroepsbeoefenaar i'! ijfl e8nfm ter daarover inlichten en indien de beroepsheoefcnaar niet
tevens benoe md is als commissaris ..an de vennootsc hap samen de mogelijkheid overwegen om te weigeren

3 Als voorbeeld hief\ J.n kan verwezen worden naar de situatie waarbij de beroepsbeoefenaar een betekenisvolle
invloed heeft uitgeoefend als werknemer of onafhankelijke medewerker op de informatie die het voorwem
uitmaakt van dc opdracht. Dit is met name het ge\al indien zijn kantoor heeft bijgedragen aan het bijhouden van de
boekhouding ofaan het voorbereiden van de jaarrekening.
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de opdracht verder te zetten, indien de beperking niet op aanva ardbare wijze wordt verantwoord , of ind ien ze
de goede uitvoerin g van de opdracht door de beroepsbeoefenaar in de weg staat.
De inza gemogeli jkheid doet niets af aan het recht van elke berocp sbcoefenaar om rechtstreeks bij elk van
de betrokken vennootschappe n alle verklaringen o f infOl1naties op Ie vragen en alle onderzoekingen te doen
die hem nodig lijken.
1.3 5~ Wanneer de door de wet vereiste verslagen in de bij de fusie of splitsing betrokken
venno otschappen door verschillend e beroepsbeoefenaars moeten opgeste ld worden, dan moeten die
personen:
a) zo snel mogelij k contact opnemen met elkaar;
b) elkaa r wederzijds de conclusi es medede len van hun onderzoe kingen v óór zij hun verslag neerleggen;
c) geen kritiek op elkaars verslagen en conclusies formuleren zonder voorafgaa ndelijk de andere
beroepsbeoefenaar te hebben ingelicht en hem te hebben medegede eld over welke punten er een
men ingsversc hil bestaat.
Wanneer de vennootschappen schriftelijk in de samenwerking hebben toegestemd (zie supra ~
1.3.4.), moeten de beroepsbeoefe naars de redelijke vragen die zij aan elkaar richten, beantwoorden. 7.e
bega an een aeAnlA IAgisëR!l KJl:lt indiefl 20ij iflklllHalie aehte rhEHulen aaFl aR 20ij IfISeteR ,,!lteR aal aie
lJelaflgFijll is eer de geede uito ei!riRg aR de elld raelH aR de aflaere lJereeflsa coelim aar.
1.3.6. De commissaris za l de algemene vergaderi ng bijwonen die te beraad slagen heeft op grond van een
verslag door hem opgemaakt tenz ij hij om een wettige reden verhinderd zou zijn (art. 5384 en 540 tweede
HdSW. Venn.).
Het verdient aanbeveling dat de bedri jfsrevisor of de ex terne accountant die een verslag over een fusie- of
een spl itsingsvoorstel opstelt op dezelfde manier handelt met toelating van de algemene vergadering
wanneer de kenmerken van de verrichtin g van aard zijn om in de algemene vergadering te leide n tot
discussies over de fmanciële aspecten van de verrichting.
2.

C ONTROLE W ERK ZAAM H EDEN

2.1 ~:. Voorafgaande

werkzaamheden

Vooraleer de beroepsbeoefenaa r zijn wer kp rog ra mma opstelt. dien t hij kenni s te nem en van de
essentiële ken me rken van de voor genem en ver ri chting. De voorafg aand e wer kza amh eden omva ll en d e
aspecten van algemene kenn is van de b etrokk en vennootschappen en de idenlificer ing van de
do elstellin gen van de verrichti ng, alsook van de omsta n digh eden waarin de verrichting pla at svindt.
2

1 .1 ~.:... De

te verzamelen informatie over de vennootsc happen omvat ten minste:

de statutaire documenten;
de identificering van de bestuurs organen ;
de kapitaalstructuur, met een bijzondere aandacht voor de rechten die verbonden zij n aan de diverse
soorten van aandelen d ie het maatschappelij k kapitaa l al dan niet vertegenwoordigen;
de jaa rrekeni ng en andere financiële informatie;
de in forma tie over de administratieve en boe khoudkundige organ isat ie van de vennootschappen;
de specifieke kenmerken en omstandigheden van de economische activiteit {b.v. één enkele klant.
milieup rob lematiek. enz.) en van de sector.
2 _1.2~.:....Dc

identificering van de verrichting houdt in dat de beroepsbeoefenaar kennis neemt van het
fusievoors tel, en dat hij met de ondernemi ngsvera ntwoordelijken de exacte draagw ijdte van de daarin
vervatte informatie in detail bespreekt.
De beroepsbeoefenaar moet desge vallend besc hikken over de verslagen - eventueel de ontwerp verslagen -

4
5

Voor de NV- artikel 272 W Ven"_<BVBA)' artikel 412 W. Venn. (CVBAl
Voorde NV' artikel 274 tweede lid W. Ven". (BVBA)' ao ikel 4 l2 tweede lid W Venn. (CVBAl.
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die de bestuu rsorganen van elk van de bij de verrichting betro kken vennootschapp en opstellen. Die verslagen
bevatten ind erdaad fundam entele inlichtingen, waannee de beroepsbeoefenaar in elk geval rekening moet
houden:
een uiteenzett ing van de stand van het vermog en van de betrokken vennoo tschappen;
de toeli chtin g en de verantwoording, uit een ju ridisc h en economisch oogp unt, van de wens elijkh eid, de
voorwaarden en de wij ze waarop de verrichting za l gesc hieden en de gevo lgen ervan ;
de ruilverhouding van de aand elen: de meth oden vo lgens dewelke de ruilverh oud ing is vastgeste ld. het
betrekkelijk e ge wic ht dat aan deze methode n wordt gehec ht, de waarderin g waartoe elke methode leid t
en de moeilijkheden die zich e ventueel hebben voorged aan bij de vaststellin g ..an de ruilverhouding.
iHsieR se l1erileflsBi! SefeRaarDe beroe psbeoefenaa r bekomt een schriftelijke toel ichting van het
bes tuurso rgaan aang aande de methode n volgens welke de ruilverhoud ing van de aandelen is vast geste ld in
de volgend e gev allen :
indien hii _y.,,:~~s.t~}~. ~~! _ ~~ . !J:l~_t!a.~~.':!. ~C?lge.~ ~ . ~.~ ~~~~. .de .I:t~~I.~ç~~_~':I~_ing_ j~ __,-,~~!g~_s_t_~I_~ . ~~r~c;~~ . -_.
verme ld noch in het fusie- of splitsings voors tel, noch s i!sge aIleRS in de sSRBelàe in alinea 2
vermelde ve rslagen - e ve ntuee l de ontwerpverslagen mits deze nad erhand worden bevestigd in een
defin itief verslag - die de bestuursorganen van el k van de bij de verr ichting betrokke n
vennootschappen opste llen' , daR àili'RI Hij een s€HÀftelijl e !;Ie eSligiRg te Fagen aaR Hel
èestHHr_'8rgaaR aangaande de n~etA 8aeli elgeHs elke at! ruil I!rAfllHling aH ae aafldelen i!>
lL· tg e :l e l s ·~
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ind ien hi j van het bestuursorgaan omtrent de methoden vo lgens dewe lke de ruilverhoud ing is
vastgesteld niet op afdoe nde wijze de door hem gevraagde vereiste ophelderingen en inlichtingen
heeft verkre gen .
Indien l:I~5ge 's lleFl à geen schriftelijke bi? t!5ti giRetoe licbting van het bestuu rsorgaan kan bekomen wOrden.*_m m ! Pcrmetted: Indent: First line: 0, 25
bevindt de beroepsbeoefenaar zich in de onmogelijkheid om inzonderheid te verklaren of de ruilverhouding
L
.=
'm
naar zijn mening al dan niet red elijk is. Bijeol! elgOnvenninderd para graaf 3.3.4 . za l de beroepsbeoefenaar;
in deze omstandi ghe den nonnaliter eeR 8Fltt\Blt èeREIin zi jn verslag gewtt;verkl aren dat hij niet in staa t is
zich uit te spreken of de ruilverhouding al dan niet redelijk is beha lve in evidente ge valle n, zoals
bijvoorbeeld bij een splits ing door oprichting van een nieuwe vennoo tsc hap /nieuwe vennoo tschappen waar
de ruilverhoudi ng éé n op één is. In dergelijk geval dient de beroep sbeoefenaar in zijn conclusie de redenen
aan te geven van de onmogelijkh eid te verklaren of de ru îlveJho ud ing al dan niet redelijk is.
In voork omend geval kan de beroepsbeocfenaar die niet be noem d is als com missaris van de betrokke n
vennootschap afzien van het voortzetten van de opdracht na de betrok ken ven nootsc hap hiervan
voor afgaande lijk te hebben ingelicht.
2. 1.3 ~,_D e beroepsbeoe fenaar neemt contact op met de beroepsbeoefenaar die, in voorkomend geval,
be last is met dezel fde opdracht in de and ere betrokk en vennootschappen, alsook met de notaristsen) die zal
(zullen ) optreden.

Hij zal tra chten de ontwerps tatuten of het ontwerp van de statute nwij ziging te bekomen , en hij zal onder
meer bij zondere aandacht besteden aan de clausules die betre kking hebben op het kapitaal en de rechten van
de versc hillende aandelensoorten die al dan niet bet kapitaal vertegenwoord igen, alsoo k aan de mogelijk e
goedkeuring scla usu les .
2 . 1 .4 ~-. De commissaris moet zich ervan vergewissen dat alle docum enten die aan de vennoten zijn
medegedeeld (fus ievoorstel, des gevallend het verslag van het bestu ursorgaan ,...) binnen de opgelegde
termij nen door de Vennootsc happ enwet het Wetboek va n venn ootschappen aan de leden van de
onderneming sraad zij n ove rgemaakt (art. 2 K.B . 27 november 1973).

, NBmelijl! ÎlltiieR tie t1eSII:lHf'SSFgaReR i'!ijn 'Fij ~eslel t1 aR tie s ~stell iRg BR eeR seÀFiftelijk aFSlag (fl:l sie Ra
I!reniging lliH alle 88HtleleH iH éétl hallEl) ef iRt:lieH alle eflH steH eR R81:1t1ers aH BA dere el+e elen lliBFlHln
stemfeeHlis ellwnEleH iR el1fe t1ij E1e fHs ie arEle s~li lsin g l1etfBltlE i!H eHtlee!SeROl' tloor.oR RebbeR ofgei'!ien.
7 Namelijk indien alle vennOlenen houders \ an llndcre effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie
of de splitsing betrokken \'e nnootschap daarvan hebben afgezien .
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2 . 2~:.. Wer kprogra mma

Form atted: Spece eerere. 6 pt, Une
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De beroepsbeoefena ar voe rt zijn opdracht uil volgens een gep ast werkprogra mma. d al betrekki ng
heeft op alle b ij d e fusie- of splltsln gsverrlcbt lng b etrokk en vennootschappen . Dit programm a houd t
r eken ing met d e sa menwerking d ie. overeenkomstig onde rha vige ~ nor m. moet plaat svinde n
luss en de b ero ep sbeoefenaa rs.
2 . 2 . 1 ~=-Het

werkprogra mma moet betrekking hebben op alle bij de verrichting betrokken
vennootschappen. Wanneer verschillende beroepsbeoefenaa rs in de diverse vennootsc happen zijn benoemd,
kan elk van hen steunen op de werkzaamheden van de andere. mits hij heeft kunnen nagaan dat die
werkzaam heden gepast zijn .
Onvermin derd het bepaalde in paragraaf 1.3.5., verdient het aanbeveling dat beide~ beroepsbcoefenaarsvelkaar hun werkdo cumenten zouden laten inzien. Indien er twijfel rijst nopens de gepastheid van de
uitgevoerde contro les, kan elke beroep sbeo efenaar. met inachtneming van de regels van de con fraterniteit.
verzoeken bijkomende werkzaamheden te laten uitvoeren door de andere beroep sbeoefenaar of beslissen zelf
bijkomend onderzoek op stukken of rekenin gen uit te voeren .

Formatted: Indent: First line: 0,25
cm

2 .2 .2~.:...Het werkprogramma betreffende een fusie- of splitsingsveni chting omvat ten minste volgende
elementen, rekening houdend met het gebruik van de werkzaa mheden van de betrokken beroepsbeoefenaars:

controle van de vermoge nspositie van de bij de verrichting betrokken vennootschappen; deze co ntrole
moet de werkza amheden omvatten die voldoende zijn om een redelijke toepassing van de
waarderingsmethoden te verantwoorden;
verzameling en contro le van alle gege vens die met het oog op de waarderin g van de betrokken
vennootsc happen nodig zijn meer bepaald ook van de resultatenrekeningen;
relevante analyse van de waarderingsmethoden;
analyse van de ru ilverhoud ing van de aande len van de betrokken vennootsc happen ;
beoorde ling van de informatie opgen omen in de stukken die medegedee ld werden of moeten worden aan
de algemen e vergaderingen;
opstelling van het verslag.
Het werkprogramma moet niet definitief zijn uitgewerkt bij het begin van de werkzaam heden. li et zal
aangepast worden aan de vaststellingen die uit de controle voortvloeien, alsook aan de mogelij ke wijzigingen
die de partij en aan de verrichting aanbrengen.
2 .2 . 3 ~ .

Indien de beroepsbeoefenaar dit noodzakelijk acht. kan hij het bestuursorgaan in
voorkomend geval, bij het beëindigen van de werkzaamheden zal Rij ae R88èzaah B ~ 8 8fae leR om een een
specifieke Be estigiflgs8riefschrift elijke bevestiging verzoeken omtrent we lbepaalde te ~
'Yaftverduide lijken punten die nog niet eerder door het bestuursorgaan werden bevestigd.
2 . 3 ~:.. Werkdocumenten

Bij de u ttvoerln g van zijn opd ra cht b rengt de beroepsbeoefenaar a lle st ukken en economische
gegevens sa men d ie hij onont beerlij k voor zij n controle aebt betreffend e:
de wa a rd ering van de betrokken vennoots cha ppen;
de a naly se van de ru ilverhoud ing;
de ander e informa tie van het fusie- of spl ttslngsvoorstc l; ..

2 .3 . 1 ~:.. Hct
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contro ledossier moet minstens volgende gegevens bevatten :

het fusie- ofsp litsingsvoorstel;
de financi ële staten die voor de waardering van de bij de verrichting betrokken vennootschappen werden
gebruikt (met inbegrip van de waarden ngsrcgels) ;
in voorkomend geva l, de tussentijdse staat bedoe ld in ftf'tt.kekIe artikelen 697 , § 2, 5°, 710, § 2,5°,733,
§ 2, 5°, 748, ~ 2, 5° en 772' 10, 2, 5° W. Venn.;
bewijskrachtig materiaal dat de gegevens die als grondslag voor de berekening van de ruilverhouding
werden gebruikt, meer in het bijzo nder documentatie die de aangepaste contro le van de financiële staten
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onderbouwt;
de nod ige inlich tingen betreffend e de onderlinge afstemming van de waarderingsmetheden die door
beide vennootschappen met het oo g op de vasts telling van de ruilverh oudi ng werden gebruikt;
informatie betre ffende elke belangrijke wijziging in het vermoge n. die zich tusse n de datum van de
ops telling van de financiële staten die voor de waardering werde n gebruikt en de datu m van de
verslaglegging door de beroepsbeoe fenaar. heeft voorgedaan;
de informa tie vereist door de andere verplichte venne ldingen in het fusie - of splits ingsvoorstel;
desgevallend", de schriftelijke beves tiging van het bestuurs orgaan aangaande de methoden volgens welke
de ruih erhouding van de aand elen is vastges teld.
2 .4 ~:... E con omisch e

waarderin g va n d e betrokken venn oors eh appen

Vooraleer hij een oo rdeel geeft over de ruilverhouding, moet de beroepsbeoefen aar op gepaste wij ze
de financi ële staten en de a nd er e info r mati e die a an de waardering van de betrekken vennootschappen
ten gron dstag liggen, cont role ren. Vervolgens za l hij de ret evantte van de waarderingen onderzoeke n
aa n de hand van een beoordelin g van de gek ozen meth od en , het bet rekkelijk gewicht dat bij de
vast stelling van de in aanmerking gen omen waarde aa n deze method en is gehech t en de wij ze waarop
d ie werden toe gep ast
2 .4. I ~.:.-De

beroepsbeoe fenaar moet de waarderingsmetboden die door elk van de betrokken
vennootschappen werde n weerhouden, identificeren , en zich ervan vergewissen dat die methoden
aanvaardbaar zijn . Vervolgens zal hij de informatiegegevens identificeren die voor de toepassing van elk van
die methoden nodig zijn.
In zij n verslag worden de toegepaste meth oden op een gepaste wijze om schreven , teneinde elke verwarring- o-v-v-- ëcrmetteds Indent : First Hne : 0,25
cm
over de waa rderingsrnethode n te verm ij den.
2 .4 .2~:... De beroepsbeoefenaar moet nagaan of elke waarderin gsmetbod e in het gegeve n geval past en of
er geen andere method e meer aangewezen is.

Een waard eringsmetbod e za l in pri ncipe aanvaardbaar zij n, wanneer zij in de weten schapp elijke 0 (+- -- -- -- Formatted: Indent: FiTSt llne: 0,25
, _c=m
"beroepsliteratuur algemeen wordt aa nvaard , of wanneer zij voor het voo rliggend geval in het bijzond er is
gesc hikt en vanuit bedrijfseconomisch standpunt terdege is verantwoo rd .

~

De waarderingsmethoden moeten geschikt zijn voor de betrokken ondernemin gen, met het oog op hC" ---' ---j Formatted: Indent: FiTSt fine: 0,25
bereiken van de meest relevante ruilpariteit. Bij de beoordeling van die keuze zal de beroepsbeoefenaar
~c=m
,,vooral oog hebbe n voor de verge lij kbaarheid van de waarderingen .

~

2 .4 .3 ~ .....De

beroeps beoefenaar moet zich ervan vergewissen of de waarderin gsmeth oden die de
bes tuursorga nen van de betro kken vennootschappen hebben weerhouden, correct worden toegepast
overeen komstig hetgeen hierna in 2.4.4 . en 2.4 .5. wordt bepa ald.
2 .4. ~.:..Wa nnee r de beroepsbe oefenaar de co rrecte toepassing nagaat van een waarderingsmethode, die
gebasee rd is op historische boekho udgege vens. dan zal hij zijn controles toes pitsen op de betr ouwb aarheid
van de financiële staten van elk van de betrokken vennootschap pen. Zo mogelijk, zal hij steunen op de
werkzaamh eden van andere beroepsbeoefenaars die bij de controleprocedu res zij n betrokken.

Om de vergelijkbaarheid tussen de respectieve waarden van de vennootschappen te waarborgen:
a) moeten de met hoden voor het aanpassen aan het huidige prij speil van de historisch e kosten homogeen
zij n in de betrokk en vennootsc ha ppen;
b) zullen, indien nood zakelijk , aanpas singen van boekhoudku ndige gegevens moeten worden uitg evoerd . In
dit verband kan onder meer reken ing gehouden worden mei de verschillen die voortv loeien uit
verschill ende waarderingsregc Is, uit de toepassing van het voorzicbtigheidsbeginsel, of uit de wijze
waarop de latente belastingen werden beha ndeld;
~ In hel geval dat de methoden volgens dewelke de ruilverhouding is vastgesteld worden vermeld noch in het

fusie- of splitsingsvoorstcl, noch desgevallend in de verslagen - eventueel de ontwerpverstagen - die de
bestuursorganen van elk van de bij de verrichting betrokken vennootschappen opstellen (fiiema: "àesge alleflà L
n
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c) moet de waarderin g op basis van het vermogen uitgaan van globaal homogene grondslagen die zowel
met de belangen van de minderh eid saandeelhoud ers rekening houden, als met de integratieprognoses van
de gefuseerde eenheden in het nieuwe bedrijfsgeheel.
2.4.5 ~:.. Wanneer

met prognoses wordt gewerkt , moet de beroepsbeoefenaar de inlichtingen verzame len
betreffende de hypothesen die deze vooruitzichten onder bouwen . Hij moet nagaan of die hypothesen op
voldoende wijze zijn uiteengezet en of zij niet kennelij k onredelijk of strijdig zijn met andere inlichtingen,
die over het algemeen als waar worde n aanzien.
Prospectieve meth oden zij n aanvaardbaar , in de mate dat zij worde n toegepast door een vennootsc hap dieover voldoende nauwkeurige analyt ische ofbudgenaire gege vens beschikt.

--mI~~rm atted : Indent: First Hoe: 0,25

Het eenvoudig lineair doortre kken van historische gegevens zonder verwerking. kan niet als een algemeenv-v--:
aanvaarde methode worden bescho uwd . Toek omstig e financiele gegevens , die aan de berekening ten
gron ds lag liggen, kunnen evenmin meer dan een redelij ke termijn bestrij ken, zonder afbreuk te doen aan de
actu alisatiemethoden .

--1,Fmormatted : Indent: First line: 0,25
.

2 .4. ~:..De

beroepsbeoefe naar moet het betrekke lij ke gewicht onderzoeken dat bij de vastste lling van de
in aanmerking genomen waarde aan elke meth ode is gehec ht. De bedoeling van d it onderzoek is te komen
tot redelijke ruih erhoudingen zodat geen aandee lhouder in belangrijke mate kan worde n benadeligd door
dez e ruilve rhouding.
Wat de in overweging genomen waarderingsmethed en betreft, kunnen de partijen besluiten om slechts één
methode toe te passen voor de berekening van de ruilverho uding, vanuit de overweging dat die methode de
enige relevante is. De voorwaarden dienen op beperkende wijze te worden geïnterpreteerd, zodanig dat de
op lossing eerder uitzonderlijk is.
Afhankelijk van de bijzondere situat ie van elke vennootschap, kan de keuze van de methode en hetbetre kkelijke gewicht dat bij de berekening van de waarde wordt toegekend, van de ene tot de andere
vennootschap verschillen. Men mag geen identieke methode n in de betrokken vennootschappen toepassen,
wanneer de ruilverhouding die daar het resultaat van zou zijn, nade lig zou worden voor één van deze
betrokk en partijen [b.v. omwille van de samenstelling van haar vermoge n).

..---1~~rmatted : Indent: First line: 0,25

2 .4 .7 ~.:-.De beroepsbeoefenaar moet alle betekenisvoll e inlichtingen inzamelen , ook van na de
afs luitingsdarum van de financiële staten, die aan de berekening van de ruilverhoud ing ten grondslag liggen.

Wanneer zich een belangrij ke wijziging in de activa en de passiva van het vermogen van één van de bij de
verrichtin g betrokken vennootschappen voordoet tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de
datum van de algemene vergaderin g, dan moet het bestuursorgaan de aandee lhouders hiervan op de hoogte
stellen overeenkomstig ~e artike len 696,709 ,732 en 747 W. Venn. Voora leer de beroepsbeoefenaar
zijn verslag neerlegt, dien t hij zich ervan te vergewissen dat het bestuursorgaan , in voorkome nd geval,
bewust is van de noodzaak om bepaalde gekend e feiten mee te delen. Is dit niet het geval, dan brengt hij het
bestuursorgaan schriftelij k op de hoogte. Bovendien gaat hij na in welke mate dit feit de relevantie van de
ruilverhou ding ernst ig in het gedran g zou kunnen brengen ; hij houdt rekening met de noodzaak om in zijn
verslag een voorbehoud op te nemen.
2 .4 .8 ~:..Wa nneer overeenkomstig 3ftike.:Ide artikelen 697 , § 2, Sa, 710, § 2, Sa, 733 , § 2, j a, 748 , § 2, 50
en 77210, § 2, j a W. Venn . een tussentijdse staat wordt opgesteld, moet de beroepsbeoefe naar die staat
nazien teneinde in zijn verslag een uitvoerige toelichting op te nemen, in het geval:

a) uit die staat zou blijken dat de relevantie van de ruilverho uding na de datum van het fusievoorste l ernstig
in het gedrang komt;
b) die staat zou opgesteld zijn op een manier die de aandeelhouders aan wie hij wordt overhandigd , ernstig
zou kunnen misleiden.
2 .S~:..An a lysc

van d e r ull ver houd tng en van h et aanta l uit te geven a andelen

D(' beroepsbeoefenaar moe l nagaa n of de ruilv er ho udi ng op een ju iste man ier is ber eken d op basis
va n d e economisch e waardering van d e betrokken ven nootsch ap pen, overeenk omstig hetg een hoger Is
uiteen gezet (2.4.), en zodan ig dat de diverse soo rt en van aa ndelen op een billijke wijze worden
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behandeld .
2 .5 . 1 ~.:.-De beroe psbe oefenaar verzamelt alle inl ichtingen , die van aard zijn het door hem af te geven
oordee l over de red elij kheid van de ruilv erhouding van de aande len, te steunen.
2 . 5 .2~.o.Jn functie van de eco nomi sche waardering van de venn ootschap, van het aan ta l bes taande
aa nde len en van de eraa n ver bond en rechten, moet aan elk aan dee l een waa rde worden toegekend met het
oog op de vastst ellin g van de ruilverhoudin g.
2 .5 . 3 ~,_-'/" ·a n nee r de beroepsbeoefenaar vaststelt dat er eigen aande len in bet vermogen van een
overgenomen vennootschap of aand elen van een gefuseerde vennootscha p in het vermogen van de andere
vennootschap aanw ezig zijn , moet hij nagaan of daannee rekening werd gehouden bij het berekenen van de
rui lverh ouding. Inzond erh eid kan er geen omwisseling plaats vinde n van de aandelen van de overne me nde
vennootschap te gen aandelen va n de overge nomen vennootschap onde r de voorw aa rde n bedoeld in ~~
artike len 703 , § 2, 7 17, § 2,740, § 2 en 756, § 2 W. Venn.
2 .5.4~.:.-De beroepsbeoe fenaar gaat na of het aanta l door de overnem ende of door de nieuwe
ve nnootschap uit te geve n aandelen precies overeenstemt met wat ten behoeve van de ruilv erh ouding is
vereist. Hij vergewis t zich ervan dat de beweging van de rekening kap itaal jui st is berekend, door, in
voorkome nd geva l, het onders che id te maken tussen de soo rt aande len en de specifieke recht en di e eraan
\ e rbonde n zij n.

De beroepsbeoefenaar moet nagaan of de verdeling gebeurt overeenkomstig de statuta ire bepa lingen van
de betrokken vennootsch appen , of, indien dit niet het geval is, of specifieke beslissin gen voorg e legd worden
aan de aandeelhoud ers (wijziging van de sta tuten, wijziging van de rechten verbonden aan de aand elen).
2 .6~:..Con lro l e

van de overige Inttc htt ngen

De beroepsbeoefenaar onderzoekt het fus ie- of spl h slngsvoo rstel om uit te maken, enerzij ds, of a lle
do or de wet vereiste inlichti ngen crin werden opgeno men , en anderzijds of die info r matie strookt met
de in licht inge n d ie hij bij de bes tuursorganen van de betrok ken vennootschappen heeft ku nnen
bekomen .
2.6.14m>.:-De beroepsbeoefenaar moet het volledig e fusie- of sp litsings voors tel aan een ond erzoek
onderwe rpe n. Hoewel de eerste verantwoordelij kheid inzake de naleving van de wettelijke formaliteiten bij
de nota ris ligt (zie supr a 1.2.3.), mag zijn analyse niet beper kt blijven tot de gegevens die op de
rui lver houding betrekking hebben . H ij moet zich ervan vergewi ssen dat het gehee l van de inlicht ingen die
krachtens respectievelijk ~e artikelen 693 , 706 W. Ve nn . e n 772/6 of 72 8 en 743 W. Venn. zijn
verp licht, op de juiste wijze is opgeno men en, wanneer dit niet het ge val is, di ent hij onmiddellijk de
aandac ht te vestigen van he t bestuursorgaan dat he m de opdrach t gegeven heeft en, in voorkomend geva l,
van de andere beroepsbeoefenaar. op de onvolled ighe id of onnauwkeurigh eid van het stuk .

Wannee r e r ee n tegenstrijdigheid blijkt tussen het fusie- of splitsingsvoorstel en de inlichtingen waarover
de beroe psbeoefenaar beschikt, moet deze bij alle bet rokken venn ootschappen navraag doen naa r de j uiste te
w eerhouden informatie . Indien die niet met het fusie- of splits ingsvoorstel overeenste mt, zal hij dat in zijn
ve rslag ven neld en.

_Dit onderzoek slaat zo wel op de bij de wet voorgeschre ven inlichtinge n, als o p de financiële inlichtingen.. -.
di e vrij willig in het voorstel zouden opgenomen zijn.

.- -- i Formatted : para wit Insprong

De beroepsbeoefenaar moe t zic h er e veneens van vergewissen of, overeenkomstig de artikelen _693,
laatste lid , 706, laat ste lid, 719, laatste lid, 728, laatste lid , 743 . laatste lid en 772n . eer ste lid W. Venn., het
fus ie- of spli tsings voors tel door elke vennootschap die bij de fusie of de sp litsing betr okken is, uiterlijk zes
we ken voor de algem ene vergadering die over de fusie of splitsing moet besluiten, ter griffi e van de
re chtbank van koophandel waa r haar res pect ieve lij ke maat scha ppelijke zete l is gevestigd werd neerge legd en
bek end gemaakt bij uittreksel ove reenkomst ig artikel 74 W. Venn . of in de vonn van een mededeling
ov ereen komstig artikel 75 W. Ven n. , die een hyp erlink bevat naar een eigen website.
_ _

_

_

_

_ _ __

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ __

_

_

_

_

_

_

__ \ 0+ '

{ Forma tted : l eft

2 .6 .2 ~-,-B ij

het onderzoek van een splitsingsvoorstel zal de beroepsbe oe fenaar bijzo ndere aanda cht
besteden aan de nauwkeurige beschrij ving van de aan elke verkrijgen de vennootscha p over te dragen activa .
en pas sivabestandd ele n. de niet in de balans opgenomen rechten en verp lichtingen, en de andere contra ctuele
verplichtingen (zoa ls huurcontracten, personeel, verzekeringscontracten, leve ringscontracten, conce ssies,
enz.), alsook aan de verde ling onder de aande elhouders of vennoten van de te splitsen vennootschap van de
aande len van de verkrijgende venno otschapp en , en aan het criterium waarop deze verde ling is gebaseerd.
Indien hij twijfels heeft over het voldoe nde nauwkeurige karakter van de besch rij vingen en verde lingen van
activa en passiva , is het aangewez en dat de beroepsbeoefenaar met de notaris contact opneemt, en het
bestuursorgaan hierover inlicht. Het verslag van de ber oepsbeoefenaa r kan de onvolkomenheden van het
splitsi ngsvoorstel niet vervangen.
Wannee r, naargelan g de oms tandighede n, de verdeling niet na ar evenredigheid met de rechten van de-v -aandee lhou ders of vennoten in het kapitaal van de gesplitste vennootschap gesc hiedt, is het aan gewezen dat
hij er in zijn vers lag aan herinnert dat de verric hting met éénparigheld van stemmen moet worden
goedgekeurd (art. 736 , § 5 en 751, § 5 W_Venn .).

u1:
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Wanneer het splitsingsvoo rstel geen residuaire clausule (zodat elk element van het vermoge n is..--- -· -· Fo nn a tt ed : lndent : First Iioe: 0,25
cm, Space eercre: 6 pt, Unespacing:
toegesc heiden ) bevat, ach t de beroepsbeoefenaar het nu ttig om, op de wijze die volgens hem nodig is, het
single
bestuursorgaan te herinneren aan de inhoud van ~e artikelen 729 en 744 W. Venn..
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3. INHO UD VAN li ET VE RSLAG
spacing: single

3 . 1 ~:...I de n ti li ca tj e

De beroep sbeo efen aar ver meld t in zijn ver slag, in algemen e bewoo rdin gen, de opdracht die h em is
toev er tro uwd , de verwijz ing na a r de aanstelüngsdoc umenten, de iden tifica t ie van de fusie- of
sp tlts lngs verrtchtlng, alsook de wijze waaro p hij de waa rdering van de betrokken vennootschappen cn
va n de r uil ver houd ing h eeft gecon troleerd .
3. 1.1 ~,,--Wat

de identificatie
beroepsbeoefenaa r onder meer:

van

de

fusie-

of

splitsingsverrichting

betreft ,

vermeldt de

a) de identificatie van de betro kken vennootschappen (maatschappelij ke bena ming, maa tschappe lijke zetel,
iA 88Àl81Rt!Rè ge' el, haRèelsregiSlerondem emingsnummer enz.);
b) de verwijz ing na ar he t fusie- of splitsings voorstel met vermeld ing van de datum van neer legging ter
griffie van de rechtb ank van koop handel door elk van de betrokken vennootsc happen:
c) de ruilverh ouding die voor de aandelen van de betrokken vennootschappe n in het bedoelde fusie- of
splitsingsvoorstel wordt voorgesteld.
3 . 1.2 ~,--D e beroepsbeoefenaar moet toelichten op welke wijze hij zijn contro lewerkzaamheden heeft.
verricht, alsook de moeilijkheden waan nee hij in de uitvoering van zijn opd rach t werd geconfronteerd.

Hij verwij st naar onderhavi ge ~!1Q!ID , en vermeldt in welke mate hij voor de uitvoering van zijn...· ---- -· Formatted : tncent: First line: 0,25
cm
controles met andere beroe psbeoefenaars heeft samengewerkt
De beroepsbeoe fenaar ziet erop toe dat hij, desgevallend, in het bezit komt van het ontwerpverslag van hel...·.. ·
bestuursorgaan van de verschillende betrokken vennootscha ppen binnen een tennijn die voldoende is om
zij n opdracht goed uit te voere n.

--Icm
Fonn atted : Indent : FiTSt line: 0,25

3.I.J,·:::e HP,--De beroepsbeoefenaar vermeldt of de administratieve en boek houdkundige organ isatie van de
bij de verrichting betro kken vennootschappen hem in staat heeft gesteld zich een oordeel te vorm en ove r de
degelijkheid van de financiële besc heiden die aan de waarderin gen ten grondslag liggen .
Ingeval er aan zienlij ke leemten zij n, alsook in geval van een vastges telde betekenisvolle inbreu k op de- ------ j Fonn a tt ed : Indent: FiTSt Jine: 0,25
boekboudwet en de uitvoering sbesluiten , die de verrichting beïnv loeden , dient de beroepsbeoefenaar in zij n
~
c~m
"J
verslag een voorb ehoud te maken. De vaststelling van inbreu ken op andere wetgevinge n zal de
beroepsbeoefenaar ertoe brengen om de weerslag van de onregelmatigheden op de verrichting te beoordelen.
Hij zal ermee rekening houden in de fonn ulering van zijn verklaring over de ruilverhouding .
3 . 1.4~.:._JIl het begin van zij n verslag duidt de beroepsb eoefenaar alle andere moeilijkheden aan
waann ee hij bij de uitvoering van zijn opdracht geconfronteerd werd, onder meer de prob lemen die te maken
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zouden hebben mei een bepe rking van de toegang tol de informatie.
3 .2 ~:..Beoordeling

van de waardertngsm ethoden

In het tweede dee l van zij n verslag moet de be roepsbeoefenaar de voornaamste gegevens toelichten
die betrekking h ebben op de fin anciële positie van de betrokken ondernemingen, de voor d e
waardering toegepaste met hoden, hun betrekkelijke gewicht in de he rekening van de waarde, a lsook
zij n oordeel over d e roFFeete taep Bssin!!gepast heid van die methoden in het gegeven "geval.
3 .2 . 1 ~:..)n hel hoo fdstuk betreffende de waa rderings methoden , maakt de beroe psbeoe fenaar een
afzo nde rlijke ana lyse van de financi ële pos itie van elk van de betrokk en venn ootschapp en (zie paragraaf
1.3.5.).
3. 2 . 2~>--De bestu ursorganen van de betrokken vennootschappen moeten bepa len we lke methoden voor
de waardering van de venn ootschappen en voor de vaststell ing van de ruilverh ouding worden aa ngewend,
behoudens indien zij zij n vrijgesteld van de opstelling van een schriftelij k verslag (fus ie na vereni ging van
alle aandelen in één hand) of indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraa n stemrecht is
verbonden in elke bij de fusie of de sp litsing betrokken venno otschap daarvan hebben afgez ien. Die
methoden moelen worden toegelicht en verantwoo rd in het verslag dat die bestuursorganen afzo nderlijk
opstellen. In zijn verslag moet d e beroep sbeoefenaar eraan herinn eren wel ke methode n werden toegepast.
3 . 2 .3 ~:..De beroepsbeoefen aar moet verklaren of de weerhouden waarde ringsmethoden e eR'~6t
~fEle n
teegel'lasl.gepasl zijn in het gege ven geval. In voork omend geval. verduid elijkt hij dat de
waarder ingsaanpassingen , vere ist met het oog op de vergelij kbaarheid, S(JfFeet enten llitge eeré-l eiden tot
een redelij ke ruilverhouding.
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3 . 2 .4~,,-De beroepsbeoe fenaar moet verklaren in welke mate de gebruikt e waardering s metboden
theoretisch aanvaa rdbaar zijn, alsook aanvaardbaar in het gege ven geval dat hij onde rzoekt.

j

Voor elk van de gebruikte methoden , du idt hij de waarde van de onderne ming aan die eruit voortvloeit. Hij. --.•. . . F
cmOnnatted: Indent: FiTSt line: 0,25
vermeldt evenee ns de waarde die voortvloe it uit de weging tusse n de verschillende methoden.
.
3 .2 .5~,-D e beroe psbeoefe naar moet voorbeho ud maken ten aanzien van de waarderingsmethoden
wanneer één of meerdere van de methoden als onaanva ardbaar worden beschouwd, of wanneer zij op niet
correcte wij ze werden toegepast of werden toegepast onder om standigheden die nie t van aard zijn om de
vergelijkbaarheid te waarb orgen .

Indien de vergelijk baarheid van de waarderingawijzen tussen de twee vennoo tschappen erns tig in hct- vr --gedrang gebrach t is, moeten in het vers lag van de beroepsbeoefenaar de oorzak en van het gebrek aan
vergelij kbaarheid, hun veran two ording, alsook de gevo lgen ervan op de rui lverhouding worden vcr me ld.
Indien van de verscheidene waarderingsme thoden, slechts één methode in de vers lage n van de
bestuursorganen wordt wee rho uden, dan is de beroepsbeoe fenaar er niet toe gehoude n om een voo rbehoud Ie
formuleren. wanneer hij oordee h dat geen enkele andere method e lot redelijke waarderi ngen zou leiden.

Fo rm atted : Indent: Flrst üne: 0,25
cm

De beroepsbeoefen aar moel in zijn versl ag de berekeningsw ij ze van de r uilve rho uding to elichten ,
teneinde vast te st ellen in welke mate die r ed elijk is.
3 . 3 . 1 ~>--De beroepsbeoefenaar moe t in zij n vers lag de waarde toel ichten die aan de aan delen van elk van
de betrokken vennoo tschappe n werd toegekend, alsook het aantal door de overnemende of door de nieuw
opgerichte vennootschap uit te geven aandelen .

3.3 .2~,-O pd a t
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a) stoelt de ruilverh ouding op ondemem ingswaa rden, berekend volgens vergelijkbare grond slagen . Indien
de in de verschill ende betrokken vennootsc happen toegepaste methoden niet dezelfde zijn of niet op
dezelfde wijze worden toegepast, zal de beroepsbeoefenaar toelichten in welke mate deze afwijking
vera ntwoord is door feitelijke omstand ighed en . Indien die verantw oord ing naar de mening van de
beroepsbeoefenaar niet aanva ardbaar is. maltiEtbrengt hij veereeheeëeen negati eve verklaring ten aan zien
van de ~+ere de lijkheid van de ruilverhoudin g tot uiting.
b) eerbi edi gt de ruilverhouding op rechtvaard ige wijze de rechtmatige belangen van de rnecrderheids- én
van de minderheidsaandeelhouders; dit veronderstelt met name dat de aande elh ouders geen gevaar lopen
om in belangrijke mate te worden benadelig d door de ruilverhoud ing.
l iet is Aiel uitgeslle1 teR dat eeR FW il' erlle uiliRg als reilelijl: " erdl bestel1lpeld. zelfs
erdeA geuit Afl de aarEteARgsmethe deA aR Et e betra kteR . eRR setsshaflfleA

aAAe er Icrilielê haR

3 .3.3 ~,-De beroepsbeoefenaar moet rekening houden met de maatrege len die werde n genomen om het
evenwicht in de ruilverhouding te bewerkstelligen, bijvoorbeeld de storting van een opleg in geld, de inkoop
van eigen aande len. de uitkering van een interi mdividend. de kapitaal verhoging, de uitgifte van
winstaa ndelen enz . In voorkomend geval be val het vers lag van de beroepsbeoefenaar een gepaste toelich ting
bij de maatregelen van die aard. Het vers lag zet de invloed ervan uiteen op de respectieve rechten van de
catego rieën van aandeelhouders. alsook op de ruilverh ouding.

3.3.4.<em>TeTl . Indien de beroepsbeoefenaar in staat is geweest een oordeel te vonnen over de
ruilverhouding kan hij ten aanzien van het redelij k karakt er van de ruilverh oudin g l.aR de beeeepsbeeefeeeee
alleeA maaruitsluitend een posit ieve of een negatieve verklaring afgeven. t>Jiettegetlstaafll:Îe het k it dRt een
' erl:1aFiRg eeA ', ehe r Hemeile uà a e Rt. hall 7.8 te eR flesitief blij eR. bie ÈeFOeflSbeeefeRaar l'al1 aaR ~ijR
erl:1aARe- e ell el geeR i.eàallig ee ra ehBud tee aegeA ilat se aarae a r de draag " ij ate aR het aalse el
ard l tenietgeétltlR..

Een verklaring met voorbe houd is terzake niet mogel ijk. Een onthoudende verklaring is enkel mogeli jk in
het geval omsc hreven in paragraaf 2. 1.2.
In het geval dat de beroe psbeoefenaar een van materieel belang zijnde onzekerhei d identi ficeert waannee
geen reken ing werd gehouden bij het vasts tellen van de ruilverh oud ing of waarmee wegens het aleatoir
kara kter ervan geen rekening kon worden gehouden brengt de beroepsbeoe fenaar een negati eve verk laring
tot uitdru kking. 9 De beroepsbeoefen aar dient alsdan in zi jn concl usie aan Ie eeven dat overeenkomstig
onderhavige nonn en vanweg e het niet in aan merking nemen van deze onzekerheid bij het vaststellen van de
ruilverhouding deze laatste niet als red elijk kan worden beschou wd . 10

3.4 ~:...Conclu s i e

van het verslag

Het ver stag van de be roe p sbeoefena ar be va t een conclusie, waari n hij zij n oordeel over het geheel
van de gegevens die de ver ric hti ng uitmaken, samenvat.
3 .4 . I ~.:... De conclusie wordt overgenomen in de notariële akte houdende vasts telling van het besluit tot
fusie of splitsing (art. 700, tweede lid. 713, tweede lid. 737 , tweede lid en 752. tweede lid en 77211 1, § 7.
tweed e lid W. Venn.). Derhalve moet de beroepsbeoefenaar in deze conclusie alle gegevens opnemen.
waarvan hij oordee lt dat die ter kennis van de eeeéeeêeeëeesvennoten en van derden moeten worden
gebracht. Hij zal er echter wel voor zorgen om de tekst niet onnodig met minder be langrijk e vermeldingen te
verzwaren.
3.4.2~.:...Ee n

goedkeurende verklaring zonder voorbe ho ud moet ten minste:

a) vennelden dat de beroepsbeoefenaar zij n werkza amheden overee nkomstig onderha vige fl6AMftnonn
Zie overweging 5 \ Jn huidige norm.
Bijvoorbeeld in het gChll \an een hangend fiscaal geschil tegen de vennootschap tcn belope van een aanzienlijk
bedrag waarvan de uitkomst uitennate aleatoir is.
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heeft uitgevoerd ;
b) aandui den welke waarde voor elke catego rie van aan delen van elk van de betro kken venno otschappen is
weerhoud en, teneinde de ruilverhoudin g per catego rie van aand elen te onde rstrepen;
c) verklaren dat de ruilverhouding redelijk is.
3 .4. 3 ~,-De beroepsbeoefenaar zal in de conc lusie die openb aar gemaakt wordt, elk voorbehoud dat in
zijn verslag is opgenomen, hernemen.

3 . ~::..Da tum

van hel verslag

Hel verslag van de beroepsbeoefenaar mag niet ged agtekend en onde rtekend worden vóór dat hij
desgevallend een schriftelijke bevestiging heeft bekomen van h el bestuursorgaan aanga ande de
method en volgens welk e de ruilverhouding va n de aa ndelen is vastgesteld.
3 .5 . 1 ~,,-Ten minste een maand vóór de bijeenkomst van de algeme ne vergadering moet het verslag
overgemaakt zijn aan de vennootschap, in evenveel exemplaren als er bij de verrichting betro kken
vennootsc happen zijn. Is deze laatste datu m reeds voorbij, dan licht het vers lag duidelijk de rede nen toe die
de beroepsbeoe fenaa r hebbe n belet het vers lag binnen de door de wet voorgeschreven termijn neer te leggen,

Een exemplaar van het verslag wordt eveneens tegelijkertijd aan de bij de verric hting betrokk en notarissen
overgemaakt.
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Bijl age: Overzicht na de wet van 8 januari 2012

(11)

T \ pe van
her stru cturel"ing

Co ntro leHrslag
over de
ruilnrhoudi ng

Verslag over d e
inhrengen in
natura

Fusie doo r overne ming

~

Neen

Art. 695 W. Venn .

Fusie d oor overne ming

Neen

~

Art 695 W. Venn .

~

Neen

Art. 705 en
708 W. Venn.

Neen

~

Art . 705 en
708 W. Venn .

Sp litsi ng doo r
overneming

~

Neen

Art . 73 1 en
734 W. Ven n.

Sp litsi ng doo r
o vern eming

Neen

~

Art . 731 en
734 W. Venn.

Sp litsi n g doo r
oprichting ni euwe
' "ennoolsch app en

~

Neen

Art. 74 2, 746 en
749 W. Venn.

Snlitsing doo r
opric htin g nieuwe
ven noo tsc happe n

Neen

~

Art. 742 746 en
749 W. Venn.

Fus ie door oorichtin g

nieuwe \ cnnoolsc hap

Fusie do or op richting
nieuwe venn oo tschap

(11 )

Wettelijk e basis

Wet van 8 januari 20 12 tot wijziging van het Wetboek van vennootsc happen ingevo lge

richtlijn 200911 09/EG wat verslaggevings- en documcnt8tievemlichtingen in geval van fusies
en spliL<;ingen betreft (ES 18 januari 20 12).
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- Door overneming:
Art. 758 juncto 73 1
en 734 W. Venn .
~

Gemengde splitsing

Neen

- Door opr ichting
nieuwe
vennootschappen:
Art. 758 juncto 742
746 en 749 W. Venn.

- Door overneming:
Art. 758 juncto 73 1
en 734 W. Venn.

Neen

Gemen gde splitsing

~

- Door oprichting
nieuwe
vennootschappen:
Art. 758 juncto 742.
746 en 749 W. Ver m.

- Door overneming:
Art. 677 juncto 73 1
en 734 W. Venn .

Neen

~

Partiële splitsing

- Door oprichting
nieuwe
vennootschappen:
Art. 677 juncto 742
746 en 749 W. Venn.

- Door overneming:
Art. 677 iuncto 73 1
en 734 W. Venn .
Neen

Partiële splitsing
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- Door oprichting
nieuwe
vennootscha ppen:
Art. 677 jun cto 742.
746 en 749 W. Venn.
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Inbreng van
algemeenheid

Niet van
toepassing

Ja (12 )

Inbreng van een
bedrijfstak

Niet van
toepassing

Ja (9)
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Volgens de bcoalingen betreffende de kapita alsverhoging of de onrichting van de
vennootschappen van tocoassing.

( 12)

_

_ _ __ _ _ __

_

_

_

_

_ __

_ __

_

_

_

_

_

_ 17' --

{ Formatted : Left

