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Vergadering werkgroep ‘Fusies-splitsingen’ van 13 april 2012
Aanwezig:
L. Van Brantegem (Voorzitter), I. Van De Woesteyne, V. Pauwels, D. Delvaux, leden van de
werkgroep.
Deel I: buitengewone vergadering met bepaalde leden van de werkgroep verenigingen en
stichtingen. Aanwezige leden van deze groep: E. De Lembre, H. De Cnijf, F. Maillard.
Tijdens de vergadering van 13 april 2012, heeft de werkgroep de volgende punten behandeld.

Deel I - Buitengewone vergadering: voorbereiding van een advies met betrekking tot
reorganisaties van verenigingen en stichtingen
De CBN heeft aan het kabinet van de Minister van Justitie een ontwerp overgemaakt tot wijziging van
het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhouding en de jaarrekening van grote
en heel grote verenigingen en stichtingen om regels betreffende totale boekhoudkundige continuïteit
toe te passen op de reorganisaties van verenigingen en stichtingen.

De CBN wenst een advies op te stellen ter illustratie van deze wijziging dat, om de
overeenstemming met de voorgaande adviezen betreffende reorganisatie te verzekeren, zal
worden voorbereid door de werkgroep fusies en splitsingen. Rekening houdend met het
specifieke karakter van het onderwerp, wenst de CBN tevens bepaalde leden van de werkgroep
verenigingen en stichtingen te betrekken bij de voorbereiding van dit advies.
De leden beslissen om in eerste instantie een advies uit te werken met betrekking tot “pseudofusies” van verenigingen en stichtingen. Splitsingen en gedeeltelijke splitsingen zullen worden
behandeld in afzonderlijke adviezen.

Deel II - Gewone vergadering: voorbereiding van een advies betreffende het artikel 78, § 8
van het KB W.Venn.
De CBN wenst een advies op te stellen dat de wijziging uitwerkt en illustreert van het artikel 78
van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen die is
aangebracht door het koninklijk besluit van 7 november 2011, waarvan de CBN het ontwerp
had voorbereid. De leden behandelen de eerste ontwerptekst.

