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Geachte dames, heren

Betreft: Opmerkingen op ontwerpnorm fusie en splitsinqen

Gelieve hierbij onze opmerkingen op de ontwerpnorm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij

de omzetting van een entiteit te willen vinden'

Gevolg gevend aan uw verzoek bevestigen wij u uitdrukkelijk dat zowel onze reactie als onze naam na

afloop van de openbare raadplegingsperiode op uw website mag worden gepubliceerd'

Opmerkingen:
1. Aanhef: " Gelet op de wet von 77 moort 2019 betreffende de beroepen von occountant en

belostingadviseLtr, en in het bijzonder de ortikelen 3, 5, 6, 62 en 72 ....' >
moort 2019 betreffende de beroepen von occountont en belostingadviseur, en in het biizonder de

artiketen 3, 5, + 62 en 72...": artikel 6, dient geschrapt omdat dit artikel handelt over de

belastingadviseurs die deze verslagen niet mogen maken'

2. Definities xil:"hetKB/WW' > "het KB/WW'

3. paragraaf 9, 2d" alinea : " ... zools vastgesteld door de wet von 77 maort 2079 en het koninkliik

besluit zools bedoetd in Hoofdstuk 6 van deze wet'"

a. Het koninklijk besluit wordt niet gedefinieerd in het hoofdstuk "Definities"

b. ) ,,... zoals vostgesteld door de wet von 17 maort 2079 en het koninkliik besluit von 9

december 2079 zools bedoeld in ortiket 49 von Hoofdstuk 6 van deze wet'"

4. paragraaf A9 in fine: "... door de wet von 77 moort 2019, met nome door het artikel 47 inzqke de

opdrachtbrief en de artikelen 55 tot 60 met betrekking tot de kwoliteitscontrole."

a. ,, ... en de ortikelen 55 tot 60" ) " ... en de artikelen 55 tot en met 60": artikel 60 wordt

ook bedoeld

b. " ... met betrekking tot de kwatiteitscontrole'" > ' "'
kwotiteitstoetsing.": het IBA heeft geen kwaliteitscontrole, maar een kwaliteitstoetsing'

5. paragraaf !S;',voldoon heeft oon de wettetiike verplichting om een commissoris odn te stellen

krachtens de artiketen 7:24, 5 7 en 3:72, 3:47, 5 6, 3:57, I 6 of j:72,2" in fine ww'"
a. Artikel3:72 WW wordt tweemaalvermeld

b. De wettelijke controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening

en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen is voorzien

in artikel 3:73 WW. Dit artikel is niet voorzien !

c. Artikel !:24,51 WVV betreft de criteria voor een kleine vennootschap, waarnaar in

artikel 3:72 WVV wordt verwezen als een uitsluiting van de aanstelling van een

commissaris. De verwijzing naar artikel !:24, 51 dient te vervallen
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d. Artikel 3:47,9 6 WVV heeft over het grote (i)VZW's, materie die hier niet behandeld

wordt. De verwijzing naar artikel 3:47 , I6 dient te vervallen

e. Artikel 3:51, $ 6 WVV heeft het over grote stichtingen, materie die hier niet behandeld

wordt. De verwijzing naar artikel 3:51-, 5 6 dient te vervallen

6. paragraaf A13, lid 3: " Er geldt geen geheimhoudingsplicht voor de uitwisseling von informatie

tussen de commissorissen of de bedrijÍsrevisoren von vennootschoppen ..." ) "Er geldt geen

geheimhoudingsplicht voor de uitwisseling van int'ormotie tussen de commissorissen, qe
bedrijfsrevisoren of gecertificeerde accountonts von vennootschoppen ...": ook geen

geheimhoudingsplicht voor de gecertificeerd accountant in deze relatie.

7. Paragraaf A15, in fine: "... werzoqmheden" ) "... werkzaomheden"

8. Paragraaf 23,4.: dient gevolgd door een ";"

9. Paragraaf 23,13.: dient gevolgd door een ";"

L0. Paragra af A22: "... splitsingvoorstel.'." ) "... splitsingsvoorstel""' (viermaal!)

1-L. Paragraaf A25, b), in fine: "... om in betongriike mote te worden benadeligd door de

ruilverhouding." ) "... om in betangrijke mote te worden benadeeld door de ruilverhouding."

!2. paragraaf A27: "... indien olle vennoten en..." ) "... indien alle vennoten, aondeelhouders en..."

13. paragraaf A29, c): " ... ols met de integratieprognoses van de gefuseerde vennootschappenin het

nieuwe bedrijfsgeheel." ) " ... ols met de integratieprognoses van de gefuseerde

vennootschappen in het nieuwe bedriifsgeheel."

1.4. Paragraaf A31 in fine: "... het effect daorvon op de beoordeling van de toegposte

waarderingsmethoden." ) u... het effect doorvan op de beoordeling von de toegepaste

w ao rd e ri n gsmethode n."

15. Paragraaf A 32: "... geen aondeelhouder ..." ) "... geen aandeelhouder of vennoot "'"
16. paragra af 4I: "Wanneer het bestuurorgoan zich ... ' ) "Wonneer het bestuursorgoon zich ..."

17. paragraaf A35: "... en/of de bestuursorgonen toeloot...' ) "... en/of het de bestuursorgonen

toeloot..."
L8. Paragraaf A43: "... Qssuroncewerkzoomheden..." ) "... Assurznce-werkzOamheden..."

19. Paragraaf A43: " ... vennootschapof .'." > '...
20. Paragra af A47: " ... besturJatrsorglon..." ) ' ... bestuursorgoon..."

21-. paragra af 65: " lndien de beroepsbeoefenaar overeenkomstig poragroof 62 van onderhovige norm

een onthouding von conclusie formuleert ... ' >
poragraof 58 van onderhovige norm een onthouding van conclusie formuleert ... "

22. Tabel: "Gemengsde splitsing" ) "Gemengde splitsing"

23. Voorbeeld verslag, voetnoot 2: "..' maotschoppelijke zetel" ) "... zetel"

Met vriendelijke groeten,

Accountant ITAA
L
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