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1. Inleiding
Op 1 januari 2020 is Richtlijn (EU) 2019/2121, 
beter bekend als de Mobiliteitsrichtlijn in werking 
getreden. De Mobiliteitsrichtlijn heeft wijziging 
gebracht in Richtlijn (EU) 2017/1132 (hierna: de 
‘Richtlijn’), in het bijzonder door regelingen in te 
voegen met betrekking tot grensoverschrijdende 
omzettingen en grensoverschrijdende splitsin-
gen. Naast deze meer in het oog springende 
wijzigingen zijn ook enkele wijzigingen aange-
bracht in de voordien reeds in de Richtlijn opge-
nomen regeling betreffende grensoverschrijden-
de fusies. Laatstgenoemde wijzigingen staan 
centraal in deze bijdrage.
Hoewel de nieuwe en gewijzigde bepalingen 
eerst uiterlijk op 31 januari 2023 in nationale 
wetgeving behoeven te zijn omgezet, zijn de 
wijzigingen in de Richtlijn sinds 1 januari 2020 
van kracht geworden. In deze beschouwing  
worden de opvallendste wijzigingen en de  
(mogelijke) implicaties daarvan besproken. 
Daarnaast ga ik in op enkele onderwerpen waar 
de Mobiliteitsrichtlijn weliswaar geen wijziging 
in de Richtlijn heeft gebracht maar die als er 
toch aan de regeling in Boek 2 BW gesleuteld 
gaat worden, wellicht meteen meegenomen  
zouden kunnen worden. 

Met betrekking tot grensoverschrijdende fusies 
is in de preambule van de Mobiliteitsrichtlijn te 
lezen dat is beoogd de regeling te verbeteren.1 In 
een notendop is hieraan invulling gegeven door 
het gebruik van digitale technologie wat ruimer 
toe te staan, bescherming van de ‘deelnemers in 
de vennootschap’ te harmoniseren, de bescher-
ming van crediteuren uit te bouwen, werknemers 
nauwer in het fusieproces te betrekken en hun 
vennootschapsrechtelijke medezeggenschaps-
rechten beter te beschermen. Daarbij is ook de 
rol van de bevoegde autoriteit die moet toezien 
op de rechtmatigheid van de grensoverschrij-
dende fusie – evenals bij de grensoverschrijdende 
omzetting en -splitsing – uitgebreid. Dit laatste 
wordt elders in dit nummer separaat behandeld 
door Stokkermans en blijft daarom in deze  
bijdrage buiten beschouwing.

2. De betekenis van de Mobiliteitsrichtlijn 
voor de huidige rechtspraktijk 
Zoals bekend heeft een richtlijn geen recht-
streekse werking. Een richtlijn moet worden 
omgezet in nationaal recht van de lidstaten 
voordat de in de richtlijn opgenomen bepalingen 
kracht van wet hebben. Hiermee is niet gezegd 

dat een richtlijn voordat zij is omgezet in natio-
naal recht, in het geheel geen implicaties heeft 
voor de rechtspraktijk. Is een richtlijn geïmple-
menteerd of is de termijn voor implementatie 
verstreken, dan moet het nationale recht zoveel 
mogelijk aldus worden uitgelegd dat de doelstel-
lingen van de richtlijn worden gerealiseerd. Dit 
fenomeen staat ook wel bekend als de verplich-
ting tot richtlijnconforme interpretatie. Deze 
verplichting rust op de lidstaten en daarmee op 
alle ‘met overheidsgezag beklede instanties’ in 
de desbetreffende lidstaat.2 Richtlijnconforme 
interpretatie gaat niet zover dat het een grond-
slag biedt voor een uitleg contra legem of een 
rechtstoepassing die strijdig is met algemene 
rechtsbeginselen.3 Is een richtlijn nog niet geïm-
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1. Preambule Richtlijn (EU) 2019/2121, nr. 7 e.v.
2. Zie o.m. HvJ 13 november 1990, ECLI:EU:C:1990:395 

(Marleasing); HvJ 18 december 1997, 
ECLI:EU:C:1997:628 (Inter-Environnement Wallonie); 
HvJ 4 juli 2006, ECLI:EU:C:2006:443 (Adeneler). Biedt 
dit geen oplossing, dan kan de nalatige lidstaat in 
voorkomende gevallen aansprakelijk worden gesteld 
voor de schade die hierdoor wordt geleden: HvJ 
19 november 1991, ECLI:EU:C:1991:4285 (Frankovic).  
Is een richtlijnbepaling onvoorwaardelijk en lijkt zij 
voldoende nauwkeurig, dan kan zij door een particulier 
na het verstrijken van de implementatietermijn ook 
rechtstreeks worden ingeroepen jegens de lidstaat:  
HvJ 19 januari 1982, ECLI:EU:C:1982:7 (Becker);  
HvJ 26 februari 1986, ECLI:EU:C:1986:84 (Marshall).

3. HvJ 16 december 1993, ECLI:EU:C:1993:945 (Wagner 
Miret); HvJ 16 juni 2005, ECLI:EU:C:2005:386 (Pupino). 
Zie hierover ook Asser/Hartkamp 3-I 2019/181. Ik laat 
even daar of een uitleg contra legem niet ook in strijd is 
met algemene rechtsbeginselen en waarom het 
(mogelijk) separaat is genoemd. De geïnteresseerde 
lezer verwijs ik naar J.G.H. Altena, Het legaliteitsbegin-
sel en de doorwerking van Europees recht in het 
Nederlandse materiële strafrecht, Deventer: Wolters 
Kluwer 2016/6.5.3.
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plementeerd en is de termijn voor implementatie 
nog niet verstreken, dan is er geen verplichting 
tot richtlijnconforme uitleg. De met overheids-
gezag beklede instanties zijn daartoe echter wel 
bevoegd mits het nationale recht daar voldoende 
ruimte voor laat.4

Bij een met overheidsgezag beklede instantie is, 
zo blijkt uit de jurisprudentie van het Europese 
Hof, onder meer te denken aan de rechterlijke 
macht. De vraag is of ook het notariaat onder dit 
begrip kan worden geschaard. In zijn algemeen-
heid zou ik dat niet zonder meer willen aanne-
men, maar in relatie tot de taken van het notari-
aat bij (grensoverschrijdende) fusies ligt dat 
anders. De notaris is immers krachtens de Richt-
lijn aangewezen als de bevoegde autoriteit die 
toezicht moet houden op de rechtmatigheid van 
de fusie. De notaris wordt voor de toepassing 
van het Unierecht in dit opzicht gelijk gesteld 
met een rechterlijke instantie.5 Naar mijn me-
ning brengt dit mee dat het notariaat de hierbo-
ven beschreven bevoegdheden en verplichtingen 
heeft met betrekking tot richtlijnconforme inter-
pretatie van het nationale recht. Waar dit vóór 
implementatie c.q. het verstrijken van de  
implementatietermijn interessant lijkt, stip ik dit 
hieronder aan. 

3. Wijzigingen voortvloeiend uit de  
Mobiliteitsrichtlijn
3.1. Het begrip fusie – verruiming van vereen- 
voudigde fusievarianten (art. 119 Richtlijn)
Ten aanzien van grensoverschrijdende fusies was 
het begrip fusie in art. 119 Richtlijn beperkt tot: 
(i) de fusie door overneming, waarbij aandelen in 
het kapitaal van de verkrijgende fuserende ven-
nootschap worden toegekend aan de aandeelhou-
ders van de verdwijnende vennootschap(pen); ii) 
de fusie door oprichting, waarbij de fuserende 
vennootschappen als gevolg van de fusie ophou-
den te bestaan en met het van kracht worden 
van de fusie een nieuwe vennootschap oprichten, 
die de fuserende vennootschappen absorbeert 
en aandelen toekent aan de aandeelhouders van 
de fuserende vennootschappen; en iii) de moe-
der-dochter fusie waarbij een 100% dochter 
wordt geabsorbeerd door de moedervennoot-
schap, zonder dat daarbij aandelen worden  
toegekend.6 De driehoeksfusie ex art. 2:333a jo. 
art. 2:333c lid 3 BW wordt in de Richtlijn niet 
genoemd. De vereenvoudigde zusterfusie (ex art. 
2:333 lid 2 jo. 2:308 lid 3 BW) evenmin. Deze fu-
sievarianten zijn door de Nederlandse wetgever 
op eigen initiatief aan de fusieregeling toege-
voegd.

Aan art. 119 lid 2 sub d Richtlijn, zijn bij de  
Mobiliteitsrichtlijn twee nieuwe vereenvoudigde 
fusievarianten toegevoegd. Het betreft de fusie 
door overneming zonder toekenning van aan-

delen door de verkrijgende fuserende vennoot-
schap, mits i) alle aandelen in de fuserende ven-
nootschappen rechtstreeks of indirect in handen 
zijn van één persoon of ii) de deelnemers in de 
fuserende vennootschappen hun effecten en 
aandelen in alle fuserende vennootschappen in 
dezelfde verhouding aanhouden. 

De eerste toegevoegde variant roept primair 
associaties op met de ons bekende zusterfusie 
door overneming ex art. 2:333 lid 2 BW.7 Daarbij 
is echter de kanttekening te plaatsen dat art. 
2:333 lid 2 BW beperkter is geformuleerd dan de 
onderhavige richtlijnbepaling. In art. 2:333 lid 2 
BW ontbreken immers de woorden ‘rechtstreeks 
of indirect’, waardoor zij geen betrekking lijkt te 
hebben op de situatie dat de aandelen – al dan 
niet deels – indirect worden gehouden door één 
persoon. Hieruit is wel afgeleid dat in deze situ-
atie de fusie niet vereenvoudigd kan worden 
uitgevoerd.8 

De tweede variant bouwt voort op de ratio ach-
ter de zusterfusie, namelijk dat het toekennen 
van aandelen achterwege kan blijven indien het 
toekennen van aandelen niet nodig is om aan-
deelhouders van de verdwijnende 
vennootschap(pen) te compenseren voor het 
vervallen van hun aandelen. Deze situatie doet 
zich behalve bij de moeder-dochterfusie en de 
zusterfusie, ook voor bij een fusie door over-
neming indien de aandeelhouders in gelijke  
verhoudingen aandelen houden in de fuserende 
vennootschappen. Ook deze fusie van ‘gelijk 
gehouden vennootschappen’ leent zich daarom 
in beginsel voor vereenvoudigde uitvoering zon-
der toekenning van aandelen. 

4. Aldus o.m. bepleit door A-G Mischo in zijn conclusie in 
de zaak Kolpinghuis, ECLI:ECLI:EU:C:1987:138, m.n. 
nrs. 26 e.v., waarover instemmend J.M. Prinssen, 
Doorwerking van Europees recht, Deventer: Kluwer 
2004, p, 103. Zie in dezelfde zin ook W.H. Wissink, 
Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht, 
Deventer: Kluwer 2001, p. 47. Gedurende de implemen-
tatietermijn is er wel een verplichting zich te onthouden 
van het treffen van ‘maatregelen die de verwezenlijking 
van het door deze richtlijn voorgeschreven resultaat 
ernstig in gevaar zouden brengen’. Zie HvJ 18 december 
1997, ECLI:EU:C:1997:628 (Inter-Environnement 
Wallonie).

5. Zie art. 127 en art. 128 Richtlijn. Hetzelfde geldt m.m. 
bij grensoverschrijdende omzetting en -splitsing, 
aangenomen dat de notaris ook daar als bevoegde 
autoriteit wordt aangewezen, wat wel te verwachten is.

6. Ik laat even terzijde dat onderdeel van de omschrijving 
van een grensoverschrijdende fusie is dat sprake moet 
zijn van fuserende kapitaalvennootschappen waarvan 
er ten minste twee worden beheerst door het recht van 
een andere lidstaat. Ik laat ook terzijde dat een 
bijbetaling in geld is toegestaan tot 10% van de 
nominale waarde. Voor deze beschouwing is dit niet van 
belang.

7. J.N. Schutte-Veenstra & M.A. Verbrugh, ‘De Richtlijn 
betreffende grensoverschrijdende omzetting, fusie en 
splitsing nader beschouwd’, Ondernemingsrecht 
2020/40, p. 217.

8. Zie Asser/Maeijer & Kroeze I* 2015/451; Van der 
Heijden/Dortmond, Handboek 2013/415.
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In sommige lidstaten waren deze vereenvoudig-
de fusievarianten al voorzien hetgeen bij het 
uitvoeren van een grensoverschrijdende fusie 
weliswaar niet tot onoverkomelijke maar wel 
onnodige fricties kon leiden. Door deze vereen-
voudigde fusievarianten in de Richtlijn op te 
nemen, wordt een grotere mate van harmonisa-
tie bereikt. 
Ik merk hierbij op dat de regeling betreffende 
nationale fusies in de Richtlijn niet met deze 
fusievarianten is uitgebreid. De wetgever zou de 
implementatie dus kunnen beperken tot grens-
overschrijdende fusies. Hoewel het beleid van de 
Nederlandse wetgever is dat richtlijnen in begin-
sel zo beperkt mogelijk worden geïmplemen-
teerd, verwacht ik niet dat hiervoor in relatie tot 
deze bepaling zal worden gekozen. De vereen-
voudigde zusterfusie is immers nu ook geregeld 
in art. 2:333 BW dat primair geldt voor nationale 
fusies en door middel van art. 2:308 lid 3 BW ook 
van toepassing is op grensoverschrijdende fusies. 
Het ligt daarom voor de hand dat de huidige 
regeling in art. 2:333 lid 2 BW wordt verruimd 
door daar de nieuwe vereenvoudigde fusievarian-
ten aan toe te voegen. Omdat niet is uit te slui-
ten dat er in een concrete situatie belang kan 
bestaan bij toekenning van aandelen, verdient 
het de voorkeur dat het ter keuze van de betrok-
ken vennootschappen is om de fusie al dan niet 
vereenvoudigd uit te voeren, zoals dat thans ook 
bij de zusterfusie het geval is. In de Richtlijn 
wordt hiervan ook uitgegaan: alleen indien bij 
deze fusies geen aandelen worden toegekend, 
kunnen zij vereenvoudigd worden uitgevoerd, 
aldus art. 132 lid 1 Richtlijn, waarin naar ik aan-
neem per abuis niet is opgenomen de hierboven 
genoemde fusie van gelijk gehouden vennoot-
schappen, die immers ook zonder toekenning 
van aandelen kan worden uitgevoerd ex het 
gewijzigde art. 119 lid 2 Richtlijn. 

Een interessante vraag is of de hier genoemde 
nieuwe fusievarianten ook naar huidig recht 
reeds vereenvoudigd zouden kunnen worden 
uitgevoerd en of het hierbij nog uitmaakt of de 
fusie inbound of outbound wordt uitgevoerd. 
Het voert te ver om dit in deze bijdrage tot in 
detail uit te werken maar enkele pennenstreken 
wil ik er wel aan wagen. De vraag is of het Neder-
landse recht zich op dit punt leent voor richtlijn-
conforme interpretatie. Ten aanzien van de fusie 
tussen gelijk gehouden vennootschappen is dit 
het lastigst te construeren omdat de wet hier 
geen aanknopingspunten voor biedt. Dit laat 
mijns ziens onverlet dat de fusie kan worden 
uitgevoerd met bepaling dat en verklaring waar-
om geen aandelen in de verkrijgende vennoot-
schap worden toegekend in ruil voor de aandelen 
in de verdwijnende vennootschappen.9 Het in de 
literatuur wel gemaakte bezwaar dat alsdan 

geen sprake is van een fusie in de zin van de 
Richtlijn omdat geen aandelen worden toe- 
gekend, gaat althans ten aanzien van deze fusie-
variant niet meer op.10 De fusie wordt dan for-
meel niet vereenvoudigd uitgevoerd, maar wel 
zonder toekenning van aandelen.

Met betrekking tot een zusterfusie in gevallen 
waarin de aandelen (mede) indirect worden 
gehouden door één persoon, neig ik ernaar dat 
die wel vereenvoudigd kunnen worden uitge-
voerd op basis van richtlijnconforme uitleg. Een 
argument hiervoor is dat art. 2:223a lid 2 BW 
oud, de voorloper van art. 2:333 lid 2 BW, aanvan-
kelijk ook sprak van het ‘rechtstreeks of middel-
lijk’ houden van aandelen. Bij de uitbreiding van 
de fusieregeling tot de vereniging en de stichting, 
werd art. 2:223a lid 2 BW overgebracht naar art. 
2:333 lid 2 BW.11 In dit proces vervielen de woor-
den ‘rechtstreeks of middellijk’, zonder dat hier-
aan een nadere toelichting werd gewijd. Het 
heeft er daarom alle schijn van dat deze tekstu-
ele wijziging niet berustte op een bewuste keuze. 
Dit pleit er mijns inziens voor dat er ruimte is 
voor de wat ruimere richtlijnconforme uitleg  
dat ook bij 100% (al dan niet deels) indirect aan-
delenbezit de zusterfusie grensoverschrijdend 
vereenvoudigd kan worden uitgevoerd. Voor wie 
niet zover wil gaan, staat de hierboven beschre-
ven techniek open dat in het fusievoorstel bij de 
ruilverhouding wordt uiteengezet dat en waarom 
geen aandelen worden toegekend.

Tot slot merk ik op dat onder reikwijdte van het 
gewijzigde art. 119 Richtlijn ook de zogenoemde 
rolluikfusie valt. Ook dit betreft immers een fusie 
van vennootschappen die rechtstreeks of in-
direct worden gehouden door één en dezelfde 
(rechts)persoon. Over de kwestie of deze in één 
akte zonder toekenning van aandelen kunnen 
worden uitgevoerd, is het nodige geschreven. 
Dat rolluikfusies grensoverschrijdende zonder 
toekenning van aandelen kunnen worden uitge-
voerd, volgt mijns inziens thans uit art. 119 lid 2 
sub d Richtlijn, al dan niet in combinatie met 
sub c indien de uiteindelijke moedervennoot-

9. De zogenoemde ‘0-ruilverhouding’. Ik werkte dit uit in 
‘Nogmaals (omgekeerde) rolluikfusies’, WPNR 
2016/7116, p. 604-605.

10. Zie bijv. J.D.M. Schoonbrood en M. van Olffen, 
‘Juridische fusies en splitsingen “zonder effecten”’, 
WPNR 2011/6873, p. 106-109.

11. Daarbij werden ook NV’s onder het toepassingsbereik 
van de regeling gebracht. De richtlijn verzet zich 
daartegen niet, zo schreef de minister, omdat de 
betrokken bepalingen zijn geschreven in het belang van 
de aandeelhouders van de fuserende vennootschappen. 
Zij mogen daarom buiten toepassing blijven als zij geen 
zin hebben. Kamerstukken II 1983/84, 18 285, nr. 3, p. 10.
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schap de verkrijgende vennootschap is. Dat 
rolluikfusies ook in een nationale context in één 
akte zonder toekenning van aandelen kunnen 
worden uitgevoerd, bepleitte ik reeds eerder in 
dit tijdschrift.12 Wie aarzelde over de toelaatbaar-
heid daarvan voelt zich – althans bij een grens-
overschrijdende fusie – wellicht gesteund door 
de mogelijkheid van richtlijnconforme uitleg. Als 
de implementatie wordt uitgevoerd door aanpas-
sing van art. 2:333 BW, wat ik verwacht, dan kan 
de discussie over de toelaatbaarheid van deze 
fusievariant ook voor het nationale recht naar  
ik verwacht worden afgesloten. De fusie zal dan 
bovendien vereenvoudigd kunnen worden uit-
gevoerd.

3.2. Incompatibiliteiten (art. 120 Richtlijn)
Voor nationale fusies bepaalde de Richtlijn reeds 
dat de lidstaten mogen toestaan dat ontbonden 
vennootschappen mogen fuseren, mits er nog 
geen liquidatie-uitkeringen zijn gedaan.13 Neder-
land heeft deze mogelijkheid vastgelegd in art. 
2:310 lid 5 BW. In art. 120 lid 4 onder a is aan de 
Richtlijn een vergelijkbare restrictie toegevoegd 
voor grensoverschrijdende fusies. Deze houdt in 
dat de lidstaten ervoor zorgdragen dat vennoot-
schappen die in vereffening zijn en die reeds 
liquidatie-uitkeringen hebben gedaan, niet aan 
een grensoverschrijdende fusie mogen deel- 
nemen. Materieel brengt deze aanvulling in het 
Nederlandse recht geen wijziging, aangezien art. 
2:310 lid 5 BW reeds via art. 2:308 lid 3 BW ook op 
grensoverschrijdende fusies van toepassing is.

Ik merk hierbij wel op dat art. 120 lid 4 onder a, 
anders dan art. 89/90 lid 2 Richtlijn dat geldt 
voor nationale fusies, als uitgangspunt neemt 
dat een ontbonden vennootschap aan een grens-
overschrijdende fusie kan deelnemen. De moge-
lijkheid ontbonden vennootschappen categorisch 
van deelname aan een grensoverschrijdende 
fusie uit te sluiten is niet, althans niet expliciet 
gegeven. Of dit berust op een bewuste keuze of 
dat de mogelijkheid tot categorische uitsluiting 
van ontbonden vennootschappen geïmpliceerd 
kan worden geacht in de formulering van art. 120 
lid 4, is mij niet duidelijk. Een implicatie hiervan 
is inmiddels dat zich in theorie de situatie kan 
voordoen dat een ontbonden vennootschap die 
nog geen liquidatie-uitkeringen heeft gedaan, op 
grond van het op haar toepasselijke recht niet 
kan deelnemen aan een nationale fusie (omdat 
die mogelijkheid in het nationale recht niet is 
geopend), maar bij getrouwe implementatie van 
art. 120 lid 4 sub a wel zou kunnen deelnemen 
aan een grensoverschrijdende fusie (zie ook hier-
na § 3.3). 

Een andere toevoeging aan art. 120 lid 4 Richtlijn 
is dat financiële instellingen en beleggingsonder-

nemingen die onderworpen zijn aan een afwikke-
lingsmaatregel, – bevoegdheid of – mechanisme 
als bedoeld in Richtlijn 2014/59/EU, van de  
mogelijkheid tot deelname aan een grensover-
schrijdende fusie moeten worden uitgesloten. 
Genoemde richtlijn is in ons land geïmplemen-
teerd in de Wft.14 Op zichzelf gold deze restrictie 
al voor nationale fusies ex art. 87 lid 4 Richtlijn, 
zodat zij al zou moeten gelden voor nationale 
fusies en, gezien art. 2:308 lid 3 BW, ook voor 
grensoverschrijdende fusies. In Boek 2 BW is een 
dergelijk verbod evenwel vooralsnog niet te vin-
den. De vraag is of dat niet zou moeten. Inge-
volge art. 3a:6 Wft is de bevoegdheid tot beslui-
ten die betrekking hebben op de overgang van 
vermogensbestanddelen van een in de bedoelde 
afwikkeling betrokken entiteit, onttrokken aan 
het reguliere vennootschapsrecht. Het ligt daar-
om wellicht niet zo voor de hand om het onder-
havige fusieverbod in Boek 2 BW op te nemen. 
Los van het antwoord op de vraag of een juridi-
sche fusie een interessante verrichting zou  
kunnen zijn in het kader van een dergelijk af-
wikkeling, zou men dan wel verwachten dat het 
onderhavige fusieverbod in de Wft zou zijn opge-
nomen. Ik heb het daarin niet aangetroffen. 
 
Nieuw is ook de bepaling dat vennootschappen 
die zijn verwikkeld in een insolventieprocedure 
of een preventieve herstructureringsprocedure, 
door de lidstaten van deelname aan een grens-
overschrijdende fusie kunnen worden uitgeslo-
ten (art. 120 lid 5). Hetzelfde geldt voor financi-
ele instellingen en beleggingsondernemingen die 
onderworpen zijn aan crisispreventiemaatrege-
lingen krachtens Richtlijn 2014/59/EU. In Boek 2 
BW (art. 2:310 lid 6 BW) is vooralsnog alleen 
bepaald dat een vennootschap niet mag fuseren 
gedurende faillissement of surseance van beta-
ling. Een voorbeeld van een andere preventieve 
herstructureringsprocedure is de procedure die 
is voorzien in de Wet homologatie onderhands 
akkoord (WHOA), die per 1 januari 2021 in wer-
king treedt.15 Bij toepassing van deze regeling 
treedt faillissement noch surseance van betaling 
in, zodat de desbetreffende rechtspersonen ge-
durende toepasselijkheid van deze regeling niet 
van deelname aan een fusie zijn uitgesloten ex 
art. 2:310 lid 6 BW. Vooralsnog is niet voorzien 
dat rechtspersonen die zich in dit traject bevin-

12. A.w. noot 9.
13. Zie art. 89 en 90 lid 2 Richtlijn.
14. Implementatiewet Europees kader voor herstel en 

afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, 
Stb. 2015, nr. 431.

15. Stb. 2020, 415. Behandeld onder Kamerstukken 35 249.
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den, zijn uitgesloten van deelname aan een 
(grensoverschrijdende) fusie. Het lijkt me niet 
onwaarschijnlijk dat de wetgever zich in het 
kader van de implementatie van de gewijzigde 
bepalingen in de Richtlijn, zal beraden of het 
geïndiceerd is dat vennootschappen die zich in 
een dergelijk traject bevinden of waarop de hier-
boven genoemde crisispreventiemaatregelen van 
toepassing zijn, van deelname aan een (grens-
overschrijdende) fusie (-splitsing en -omzetting) 
moeten worden uitgesloten.16

3.3. Geen beperking meer tot vennootschaps-
typen die ook nationaal kunnen fuseren 
(art. 121 Richtlijn)
Art. 121 lid 1 sub a Richtlijn is met het van 
kracht worden van de Mobiliteitsrichtlijn komen 
te vervallen. Hierin was opgenomen dat grens-
overschrijdende fusies alleen mogelijk zijn tussen 
vennootschapsvormen die krachtens het natio-
nale recht van de betrokken lidstaten mogen 
fuseren. Deze wijziging is relevant bij de beant-
woording van de vraag of een grensoverschrijden-
de fusie mogelijk is met een rechtsvorm die het 
nationale recht niet kent. Ik noem bijvoorbeeld 
de commanditaire vennootschap op aandelen. 
Het Nederlandse recht kent deze rechtsvorm 
niet, zodat de vraag rijst of een Nederlandse BV 
kan fuseren met een Italiaanse società in acco-
mandita per azion of een Belgische personen-
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Vóór 1 januari jl. was deze vraag niet eenduidig 
te beantwoorden. In art. 2:333c BW is te lezen 
dat de NV en BV kunnen fuseren met een kapi-
taalvennootschap naar het recht van een andere 
lidstaat. Nu is de società in accomandita per 
azion evenals de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid genoemd in Bijlage 
II bij de Richtlijn en daarom een kapitaalven-
nootschap in de zin van de Richtlijn (zie art. 119 
lid 1 sub a), maar hiermee was nog niet gezegd 
dat de fusie is toegestaan omdat het bewuste 
vennootschapstype in het Nederlandse recht 
ontbreekt en ingevolge art. 121 lid 1 sub a (oud) 
een grensoverschrijdende fusie alleen mogelijk 
was tussen vennootschapsvormen die ook naar 
nationaal recht van de betrokken vennootschap-
pen mogen fuseren. Betrek hierbij dat de Neder-
landse wetgever het uitgangspunt hanteert dat 
richtlijnen in beginsel zo beperkt mogelijk  
worden geïmplementeerd en de uitlegvraag 
dient zich aan.17 

Deze problematiek behoort mijns inziens door 
het vervallen van art. 121 lid 1 sub a, tot het 
verleden. De wettekst behoeft hiervoor geen  
aanpassing. Door richtlijnconforme uitleg kan 
het met de Richtlijn beoogde doel worden  
gerealiseerd zonder wrijving met de wettekst. 

Het verstrijken van de implementatietermijn 
behoeft hiervoor niet te worden afgewacht. 

3.4. Voorschriften betreffende de inhoud van het 
fusievoorstel (art. 122 Richtlijn)
In art. 122 Richtlijn zijn enkele wijzigingen door-
gevoerd betreffende de minimale inhoud van het 
fusievoorstel. De herformulering van de onderde-
len a en b brengt materieel geen wijziging maar 
dient vermoedelijk om de formulering af te stem-
men met die bij grensoverschrijdende omzetting 
en -splitsing. Van inhoudelijke aard is dat in 
onderdeel h is geschrapt dat (ook) eventuele 
bijzondere voordelen moeten worden vermeld 
die worden toegekend aan de deskundigen die 
het fusievoorstel onderzoeken.

Opmerkelijk is dat deze wijziging niet is door-
gevoerd in art. 91 lid 2 sub f Richtlijn dat betrek-
king heeft op nationale fusies. Voor nationale 
fusies is derhalve deze verplichting in de tekst 
blijven staan, terwijl zij voor grensoverschrijden-
de fusies is vervallen. Een verklaring hiervoor 
heb ik niet kunnen vinden en die zou ik ook niet 
kunnen bedenken. De vraag is of dit gevolgen 
moet hebben voor de Nederlandse wettelijke 
regeling. Art. 91 lid 2 sub f Richtlijn is omgezet  
in art. 2:312 lid 2 sub d BW dat ex art. 2:308 lid 3 
BW ook van toepassing is op grensoverschrij-
dende fusies. Art. 2:312 lid 2 sub d BW spreekt 
van ‘een ander die bij de fusie is betrokken’ en 
niet van ‘de deskundige(n)’ die het fusievoorstel 
onderzoeken. In de memorie van toelichting 
wordt daarnaar ook niet verwezen maar naar de 
parallel met art. 2:94 lid 1 sub c BW.18 Met laatst-
genoemde bepaling had de wetgever niet speci-
fiek een eventueel bij de oprichting betrokken 
accountant op het oog.19 Dat een bijzonder voor-
deel dat zou worden toegekend aan de des- 
betreffende accountant onder de reikwijdte van 
deze regeling valt, is echter wel duidelijk.20 Ik zou 
daarom menen dat als art. 2:312 lid 2 sub d BW 
ongewijzigd van toepassing blijft op grensover-
schrijdende fusies, de verplichting om eventuele 
bijzondere voordelen die zijn toegekend aan de 
bij de grensoverschrijdende fusie betrokken 
deskundigen onverminderd in het fusievoorstel 
vermeld moeten worden. Het zou mij althans 
bevreemden als een wetsbepaling een andere 

16. Art. 87 lid 3 Richtlijn laat dit ook toe voor nationale 
fusies.

17. Zie ook Kamerstukken II 2006/07, 30 929, nr. 3, p. 11, 
waarin de minister nadrukkelijk refereert aan de 
onderhavige restrictie, destijds nog opgenomen in art. 4 
lid 1 sub a Richtlijn 2005/56/EG.

18. Kamerstukken II 1980/81, 16 453, nr. 3, p. 7.
19. Zie Kamerstukken II 1978/79, 15 304, nr. 3, p. 19.
20. Men zie de verwijzing in Kamerstukken II 1978/79,  

15 304, nr. 3, p. 19, naar art. 3 onder k van de Tweede 
Richtlijn, thans art. 4 onder k Richtlijn 2017/1132.
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strekking zou hebben al naar gelang sprake is 
van een nationale of grensoverschrijdende fusie. 
In voorkomende gevallen kan evenwel in de mo-
dellen in het onderdeel dat betrekking heeft op 
eventueel toegekende bijzondere voordelen, een 
standaardverwijzing naar de genoemde deskun-
digen worden geschrapt. De wet behoeft hiertoe 
geen aanpassing.

Een inhoudelijke wijziging is ook dat in art. 122 
onder i Richtlijn is ingevoegd dat ‘in voorko-
mend geval’ de akte van oprichting van de ‘uit de 
fusie ontstane vennootschap’ in het fusievoorstel 
moet worden opgenomen naast de statuten 
‘indien die zijn opgenomen in een afzonderlijke 
akte’. De formulering van deze bepaling roept 
verschillende vragen op en is voor verschillende 
uitleg vatbaar. Met de uit de fusie ontstane ven-
nootschap wordt in de Richtlijn namelijk ge-
doeld op de verkrijgende vennootschap, onge-
acht of sprake is van een fusie door oprichting  
of een fusie door overneming.21 Het heeft in de 
Nederlandse context weinig zin om bij een fusie 
door overneming de akte van oprichting van de 
verkrijgende vennootschap in het fusievoorstel 
op te nemen. De statuten zijn uiteraard wél  
relevant, waarbij ik opmerk dat dit (vanzelfspre-
kend) de statuten betreft zoals die zullen luiden 
met het van kracht worden van de fusie. De nieu-
we formulering moet mijns inziens aldus worden 
begrepen dat bij een fusie door oprichting ook 
(het ontwerp van) de akte van oprichting onder-
deel moet uitmaken van het fusievoorstel.22 Aan-
gezien in de Nederlandse context de statuten 
hiervan deel uitmaken, behoeven zij niet afzon-
derlijk in het fusievoorstel te worden opgeno-
men. Bij een fusie door overneming is alleen 
verplicht dat de statuten zoals deze zullen luiden 
met het van kracht worden van de fusie onder-
deel moeten uitmaken van het fusievoorstel. 
Volgt men deze benadering dan heeft de wijzi-
ging geen gevolgen voor de Nederlandse wetge-
ving en rechtspraktijk. In art. 2:312 lid 2 sub b 
BW jo. art. 2:308 lid 3 BW is een en ander immers 
reeds voorgeschreven voor nationale en grens-
overschrijdende fusies, met dien verstande dat 
bij een fusie door overneming ook de statuten 
van de verkrijgende vennootschap zoals die lui-
den voor het van kracht worden van de fusie deel 
moeten uitmaken van het fusievoorstel.23 

Aan art. 122 Richtlijn zijn voorts nog twee ele-
menten toegevoegd. De eerste is opgenomen 
onder letter m, en betreft een omschrijving van 
de vergoeding voor aandeelhouders die van het 
uittreedrecht gebruik willen maken. In art. 
2:333d sub f BW is thans reeds opgenomen dat 
het voorstel voor de hoogte van de schadeloos-
stelling in het fusievoorstel moet worden opge-
nomen. Deze formulering wekt wellicht de in-

druk dat over de hoogte nog kan worden 
onderhandeld, maar dat is onjuist. Het in het 
fusievoorstel genoemde bedrag is het bedrag dat 
aandeelhouders die uittreden als schadeloosstel-
ling voor het vervallen van hun aandelen krij-
gen.24 Op dit punt zal overigens de wet moeten 
worden aangepast omdat de Richtlijn een op 
Duitse leest geschoeide uittreedregeling voor-
schrijft, die aandeelhouders het recht geeft om 
ná voltooiing van de fusie de ruilverhouding 
respectievelijk de uittreedvergoeding aan te 
vechten. Ik kom hierop terug in § 3.7.2.
 
Onder letter n, tot slot, is aan art. 122 Richtlijn 
toegevoegd dat het fusievoorstel een omschrij-
ving moet bevatten van de waarborgen die aan 
schuldeisers wordt geboden, zoals garanties of 
pandrechten. Dit element is nieuw en zal moeten 
worden toegevoegd aan (wat nu is) art. 2:333d 
BW. Een alternatief is dit element toe te voegen 
aan art. 2:312 lid 2 BW, maar verplicht is dit niet. 
Voor nationale fusies is op dit punt namelijk geen 
wijziging gebracht in de Richtlijn. De gedachte is 
kennelijk dat de positie van crediteuren bij grens-
overschrijdende fusies kwetsbaarder is dan bij 
nationale fusies en daarom additionele bescher-
ming behoeft. Ik kom hierop terug in § 3.8.

3.5. Openbaarmaking van het voornemen tot 
fusie (art. 123 Richtlijn)
De in art. 123 Richtlijn opgenomen regeling be-
treffende de openbaarmaking van het voornemen 
tot grensoverschrijdende fusie, is geheel her-
schreven. Voor een belangrijk deel betreft het een 
herformulering die niet of nauwelijks van invloed 
zal zijn op de wetgeving of praktijk. Materieel 
valt een aantal wijzigingen op. In de eerste plaats 
dat naast het fusievoorstel ook een kennisgeving 
moet uitgaan naar de aandeelhouders, de  
crediteuren en de (vertegenwoordigers van de) 
werknemers van de fuserende vennootschappen, 
welke inhoudt dat zij uiterlijk vijf dagen vóór de 
datum van de algemene vergadering bij hun  
vennootschap opmerkingen kunnen indienen 
betreffende het fusievoorstel. Deze kennisgeving 
zal naar ik vermoed (ook) moeten worden opge-

21. Is sprake van een fusie door oprichting, dan wordt 
gesproken van de nieuwe vennootschap. Is sprake van 
een fusie door overneming, dan wordt de verkrijgende 
vennootschap aangeduid als de overnemende 
vennootschap.

22. Dit is tekstueel een materiële wijziging van de Richtlijn 
ten opzichte van de voorheen geldende tekst.

23. Waarbij ik aanteken dat de oprichtingshandeling ook in 
de akte van fusie besloten kan liggen en het zo bezien 
dus niet nodig is om een ontwerp van de akte van 
oprichting in het fusievoorstel op te nemen. Art. 2:312 
lid 2 sub b BW zou beter zo geformuleerd kunnen 
worden dat een ontwerp van de akte van oprichting 
slechts vereist is indien de oprichting bij separate akte 
zal plaats vinden.

24. Zie nader GS Rechtspersonen, art. 333d (Van Veen), 
aant. 8.
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nomen in de aankondiging van de fusie en de 
deponering van de fusiedocumentatie. 

De lidstaten mogen voorts bepalen dat het ver-
slag van de accountant betreffende het onder-
zoek van het fusievoorstel (met weglating van 
privacygevoelige informatie) openbaar moet 
worden gemaakt. Dit kan relevant zijn bij beurs-
genoteerde vennootschappen, maar voor het 
overige zie ik er het nut of de noodzaak niet 
onmiddellijk van in. 

De Richtlijn voorzag reeds in de mogelijkheid 
dat een vennootschap wordt ontheven van de 
verplichting het fusievoorstel via het handels-
register openbaar te maken indien de vennoot-
schap deze op haar website gratis openbaar 
maakt. Hieraan is toegevoegd dat indien van 
deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, even-
goed de nodige in het fusievoorstel opgenomen 
informatie – waaronder die betreffende de  
betrokken vennootschappen en de regelingen 
betreffende rechten van schuldeisers, werk- 
nemers en aandeelhouders – alsmede de details 
betreffende de website waarop de volledige gege-
vens beschikbaar zijn, via het handelsregister 
openbaar moeten worden gemaakt. Veel voorde-
len lijkt de ontheffingsmogelijkheid – waarvan 
Nederland overigens eerder geen gebruik heeft 
gemaakt – dan niet meer te bieden.  
 
Nieuw is ook dat de verplichte openbaarmaking 
in de Staatscourant is komen te vervallen (art. 
123 lid 6). De lidstaten mogen overigens publica-
tie in hun nationale publicatieblad wel voor-
schrijven, maar in dat geval schrijft de Richtlijn 
expliciet voor dat het relevante register de ver-
eiste informatie doorzendt aan het nationale 
publicatieblad. Dit wijkt af van het Nederlandse 
voorschrift waarin de verplichting tot publicatie 
in de Staatscourant is opgelegd aan de betrok-
ken vennootschappen (art. 333e BW). Eerder 
schreef ik reeds dat dit berust op een implemen-
tatiefout.25 De gewijzigde tekst bevat op dit punt 
materieel geen wijziging maar is wel explicieter. 
De tekst van art. 2:333e BW lijkt mij zich evenwel 
niet voor richtlijnconforme interpretatie te  
lenen. Een wetswijziging lijkt onvermijdelijk 
waarbij hetzij art. 2:333e BW wordt geschrapt 
dan wel de Kamer van Koophandel als houder 
van het handelsregister de taak krijgt voor publi-
catie in de Staatscourant zorg te dragen.

3.6. De toelichting op het fusievoorstel  
(art. 124 Richtlijn)
De regeling betreffende de toelichting op het 
fusievoorstel (het ‘bestuursverslag’) is op een 
aantal punten herzien. Voor de praktijk is aller-
eerst relevant dat de termijn van terbeschikking-
stelling van de toelichting aan de aandeelhou-

ders en werknemers(vertegenwoordiging) is 
verlengd van een maand naar zes weken vóór  
de datum van de algemene vergadering die over 
goedkeuring van het fusievoorstel moet beslissen 
(art. 124 lid 6). De wet zal op dit punt moeten 
worden aangepast. Is een toelichting ver-
eist – waarover hieronder – dan verlengt dit  
de termijn waarbinnen een fusie kan worden 
voltooid met twee weken.

Relevant is voorts dat onderscheid wordt ge-
maakt tussen een deel van de toelichting dat is 
bedoeld voor de aandeelhouders en een deel van 
de toelichting dat is bedoeld voor de werk- 
nemers. De vennootschap kan ook besluiten  
om deze delen in twee afzonderlijke toelichtin-
gen op te nemen in plaats van één uit twee delen 
bestaande toelichting (art. 124 lid 2). Het deel 
dat bedoeld is voor de aandeelhouders behoeft 
zo niet te worden gedeeld met de werknemers en 
andersom.

In art. 124 is ook gedetailleerder dan voorheen 
beschreven welke informatie in de onderschei-
den delen van de toelichting moet worden uitge-
werkt. De hoofdregel blijft dat in de toelichting 
de wettelijke en economische aspecten en de 
gevolgen van de grensoverschrijdende fusie voor 
de werknemers uiteen worden gezet. Hieraan is 
toegevoegd dat met name toelichting wordt 
gegeven over de gevolgen van de grensoverschrij-
dende fusie voor de toekomstige bedrijfsactivi-
teiten van de vennootschap. In (het deel van) de 
toelichting voor de aandeelhouders moet voorts 
met name – dus niet uitsluitend – toelichting 
worden gegeven over:
a) de geldelijke vergoeding en de voor de vast-

stelling van de geldelijke vergoeding gebruikte 
methode;

b) de ruilverhouding van de aandelen en, waar 
van toepassing, de voor de vaststelling van de 
ruilverhouding van de aandelen gebruikte 
methode of methoden;

c) de gevolgen van de grensoverschrijdende fusie 
voor de deelnemers in de vennootschap; 

d) het uittreedrecht en de mogelijkheid tot be-
twisten van de hoogte van de schadeloosstel-
ling dan wel de ruilverhouding. 

In (het deel van) de toelichting voor de werk-
nemers moet ten minste toelichting worden 
geven over:
a) de gevolgen van de grensoverschrijdende fusie 

voor de arbeidsrelaties en, in voorkomend 
geval, alle maatregelen om die relaties te  
vrijwaren;

25. W.J.M. van Veen, ‘Het wetsvoorstel grensoverschrijden-
de fusies’, TvOB 2007, nr. 3, p. 77.
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b) materiële wijzigingen van de toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden of van de vestigings-
plaatsen van de vennootschap;

c) de vraag hoe de in de punten a) en b) bedoel-
de factoren van invloed zijn op dochteronder-
nemingen van de vennootschap.

Nieuw is voorts dat het voor de aandeelhouders 
bedoelde (deel van het) verslag achterwege kan 
blijven met instemming van alle aandeelhouders 
en dat de lidstaten eenpersoonsvennootschap-
pen geheel van dit vereiste kunnen vrijstellen (lid 
4). Voor nationale fusies gold reeds de mogelijk-
heid dat de aandeelhouders afstand konden doen 
van de toelichting. Zie art. 95 lid 3 Richtlijn, dat  
is omgezet in art. 2:313 lid 4 BW. Deze bepaling 
leende zich niet via art. 2:308 lid 3 BW voor toe-
passing op grensoverschrijdende fusies omdat 
art. 333f BW voorschrijft dat de toelichting aan 
de werknemers(vertegenwoordiging) ter beschik-
king moet worden gesteld én omdat de richtlijn 
geen mogelijkheid bood om afstand te doen van 
de toelichting. Op dit punt is in zoverre verande-
ring gekomen dat de aandeelhouders geen af-
stand kunnen doen van het deel van de toelich-
ting dat is bestemd voor de werknemers, maar 
wél voor het deel dat voor hen bestemd is (art. 
124 lid 4). Verder bepaalt art. 124 lid 8 dat het 
deel voor de werknemers niet is verplicht indien 
alle werknemers van de fuserende vennootschap-
pen en eventueel hun dochtervennootschappen, 
deel uitmaken van het bestuur van de fuserende 
vennootschappen. Naar moet worden aangeno-
men kan dit deel van het verslag ook achterwege 
blijven indien de fuserende vennootschappen en 
hun eventuele dochtervennootschappen geen 
werknemers in dienst hebben. 
De wet zal op deze punten, althans voor grens-
overschrijdende fusies, aangepast moeten  
worden. Een en ander laat onverlet dat gezien  
de hier besproken wijzigingen in de Richtlijn, het 
huidige recht zich mijns inziens in zoverre leent 
voor richtlijnconforme toepassing dat een toe-
lichting achterwege kan blijven met instemming 
van alle aandeelhouders, mits art. 2:333f BW 
toepassing mist doordat er geen ondernemings-
raad is en de vennootschap geen werknemers 
heeft. Het bovenstaande geldt m.m. in geval van 
een concernfusie of een vereenvoudigde fusie 
(art. 2:313 lid 3 BW). In zoverre heeft de inwer-
kingtreding van de Mobiliteitsrichtlijn op dit 
punt onmiddellijk effect.

3.7. Fusiebesluit (art. 126 Richtlijn)
In art. 126 Richtlijn is in de regeling die betrek-
king heeft op de goedkeuring van het fusie- 
voorstel toegevoegd dat de in § 3.5 genoemde  
opmerkingen bij het fusievoorstel van de aan-
deelhouders, werknemers en/of crediteuren ex 
art. 123 Richtlijn ter kennis moeten worden  

gesteld van de algemene vergadering. Pas nadat 
de algemene vergadering hiervan kennis heeft 
genomen, mag zij een besluit nemen over goed-
keuring van het fusievoorstel. De notaris die met 
het toezicht op de fusie is belast, zal moeten 
toezien op naleving van dit voorschrift.
In art. 126 Richtlijn is nog een wijziging aange-
bracht die afhankelijk van hoe zij wordt geïmple-
menteerd, materieel zou kunnen zijn. Waar  
aanvankelijk goedkeuring van het fusievoorstel 
volstond, is nu toegevoegd dat naast goedkeu-
ring van het fusievoorstel, de algemene vergade-
ring van de fuserende vennootschappen ook 
moeten besluiten of ‘de oprichtingsakte en de 
statuten, indien die in een afzonderlijke akte zijn 
opgenomen, worden aangepast’. Het is niet ge-
heel duidelijk hoe deze bepaling moet worden 
geïnterpreteerd. Ik houd het erop dat zij, ver-
taald naar de Nederlandse context, zo moet 
worden begrepen dat de betrokken algemene 
vergaderingen separaat moeten besluiten over 
een voorgestelde vaststelling c.q. wijziging van 
de statuten van de verkrijgende vennootschap. 
Wat de reden hiervoor zou kunnen zijn, is mij 
niet geheel duidelijk. Het zal niet de bedoeling 
zijn dat de algemene vergaderingen ten aanzien 
van de voorgestelde statuten onderling anders 
kunnen besluiten. Mogelijk is bedoeld dat in de 
in het fusievoorstel voorgestelde statuten nog 
wijzigingen kunnen worden aangebracht die ter 
goedkeuring aan de algemene vergaderingen 
kunnen worden voorgelegd. Dat zou ik op zich-
zelf niet zo vreemd vinden omdat de algemene 
vergaderingen bij het opstellen van het fusie-
voorstel en de daarin opgenomen voorgestelde 
statuten voor de verkrijgende vennootschap niet 
eerder zijn betrokken. Aangezien de vaststelling 
van de statuten tot het domein van de algemene 
vergadering(en) behoort, is er wel wat voor te 
zeggen dat zij op de uiteindelijke tekst daarvan 
nog invloed moeten kunnen uitoefenen. Aan-
leiding hiertoe kan bijvoorbeeld zijn gelegen in 
opmerkingen die vanuit de aandeelhouders zijn 
gemaakt op het fusievoorstel ex art. 123 Richtlijn 
(§ 3.5). In de uitwerking zou ik dan vanuit oog-
punt van efficiëntie verwachten dat met het 
goedkeuren van het fusievoorstel ook de daarin 
opgenomen voorgestelde statuten zijn aanvaard, 
met dien verstande dat hierin bij separaat  
besluit – dat tijdig moet worden geagendeerd – 
door de betrokken algemene vergaderingen  
wijzigingen kunnen worden aangebracht.26  

26. Terzijde merk ik op dat een dergelijke gang van zaken 
mij onder de huidige regeling ook niet onaanvaardbaar 
lijkt. Vgl. Hof Amsterdam 1 september 2020, 
ECLI:NL:GHAMS:2020:2379 (Vivendi/Mediaset), waarin 
als ik het goed zie niet zozeer het wijzigen van de 
voorgestelde statuten maar het verstrijken van de 
termijn ex art. 2:318 lid BW de doorslag gaf voor het 
verbieden van de fusie - naast het (voorlopig) oordeel 
dat de voorgestelde loyaliteitsregeling in strijd is met 
art. 2:92 lid 2 BW.
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Het voorschrijven dat steeds twee separate be-
sluiten – één tot goedkeuring van de fusie en één 
tot vaststelling van de statuten van de verkrij-
gende vennootschap – moeten worden genomen, 
is ook denkbaar. Ook zou de mogelijkheid kun-
nen worden uitgebreid tot goedkeuring van de 
fusie onder het voorbehoud dat een gewijzigd 
voorstel voor de statuten van de verkrijgende 
vennootschap ter goedkeuring aan de algemene 
vergadering wordt voorgelegd.27 Ik ben benieuwd 
of en, zo ja, hoe deze bepaling wordt omgezet in 
boek 2 BW. 

3.8. Bescherming van aandeelhouders  
(art. 126bis Richtlijn)
3.8.1. Een verplichte uittreedregeling voor  
minderheidsaandeelhouders
Een van de speerpunten van de Mobiliteitsricht-
lijn is het harmoniseren en versterken van de 
bescherming van aandeelhouders. Hiertoe is een 
flink aantal bepalingen in de Richtlijn opgenomen 
die zullen moeten worden omgezet in nationaal 
recht. Er wordt voorzien in twee beschermings-
maatregelen. De eerste is een uittreedrecht voor 
aandeelhouders die tegen goedkeuring van de 
fusie hebben gestemd. De tweede is het recht om 
de in het fusievoorstel opgenomen ruilverhou-
ding c.q. de vergoeding voor de aandelen indien 
van het uittreedrecht gebruik is gemaakt, ná 
voltooiing van de fusie aan te vechten. Ik ga kort 
op de beide regelingen in. 

Het uittreedrecht is dwingend voorgeschreven 
voor aandeelhouders die zich tegen de fusie 
hebben verzet, mits sprake is van een outbound 
fusie en zij als gevolg van de fusie aandelen zou-
den hebben verkregen in de verkrijgende ven-
nootschap (art. 126bis). Voor aandeelhouders  
die krachtens de ruilverhouding slechts recht 
zouden hebben gehad op een vergoeding in geld, 
heeft het inroepen van het uittreedrecht uiter-
aard geen zin. Het uittreedrecht kan ook worden 
toegekend aan andere aandeelhouders, waarbij 
met name is gedacht aan houders van aandelen 
zonder stemrecht.28 De Richtlijn laat de lidstaten 
enige vrijheid betreffende het documenteren van 
het verzet tegen de fusie en de verklaring dat van 
het uittreedrecht gebruik zal worden gemaakt, 
alsmede de tijd waarbinnen dat moet gebeuren. 
De Nederlandse regeling dat aandeelhouders 
tegen de fusie moeten hebben gestemd en uiter-
lijk binnen één maand na het besluit tot fusie het 
recht moeten hebben ingeroepen (art. 2:333h lid 
1 BW), voldoet mijns inziens aan het richtlijn-
voorschrift. De Richtlijn schrijft voorts voor dat 
de tegenstem adequaat moet worden gedocu-
menteerd (art. 126bis lid 1 al. 3). Hoewel de wet 
dat thans niet expliciet voorschrijft, is dit reeds 
nu een taak van de notaris die belast is met het 
opmaken van het proces-verbaal van de alge-

mene vergadering waarop over het fusievoorstel 
wordt besloten.29 De wet zal op dit punt in een 
expliciete regeling moeten gaan voorzien. 

Wij zagen reeds dat de beschrijving van de uit-
treedvergoeding in het fusievoorstel moet wor-
den opgenomen. De deskundige die het voorstel 
en de toelichting onderzoek, brengt over de  
redelijkheid hiervan advies uit in zijn verslag 
(art. 125 lid 3 Richtlijn). Materieel brengt dit 
geen wijziging in het Nederlandse recht. Welis-
waar spreekt art. 2:333d sub f BW over een voor-
stel voor de hoogte van de schadeloosstelling, 
maar de systematiek van de uittreedregeling 
brengt mee dat het genoemde bedrag vaststaat 
en in zoverre geen voorstel is (zie § 3.4). 

Nieuw is wel dat de termijn waarbinnen de uitke-
ring moet worden gedaan in de wet moet worden 
vastgelegd. Deze termijn mag niet langer zijn 
dan twee maanden nadat de fusie van kracht is 
geworden. De Nederlandse regeling houdt thans 
in dat de schadeloosstelling in beginsel vóór het 
van kracht worden van de fusie moet worden 
voldaan, maar dat de fuserende vennootschap-
pen mogen bepalen dat de verkrijgende vennoot-
schap de schadeloosstelling zal voldoen (art. 
2:333i lid 4 BW). In grote lijnen kan deze regeling 
zo blijven, maar daaraan zal dus moeten worden 
toegevoegd dat de betaling in het laatste geval 
zal moeten geschieden binnen twee maanden na 
het van kracht worden van de fusie. Voorts zou 
men verwachten dat de termijn waarbinnen 
betaling plaats zal vinden in het fusievoorstel 
moet worden opgenomen. Dat is thans niet voor-
geschreven. 

Terzijde merk ik nog op dat de Nederlandse 
tekst van de Richtlijn spreekt van ‘vervreemden’ 
van de aandelen terwijl art. 2:333h lid 3 BW 
spreekt van het ‘vervallen’ van aandelen. Naar ik 
meen kan dit zo blijven. De term ‘vervreemden’ 
zoals gebruikt in de Richtlijn, behoeft niet aldus 
te worden opgevat dat een levering zou moeten 
plaatsvinden,30 al zou dat wel onderdeel van de 
regeling kunnen zijn. Hierbij is te denken aan 
een regeling die voorschrijft dat de aandelen 
eerst aan de zittende aandeelhouders moeten 

27. Een dergelijke mogelijkheid is nu opgenomen in art. 
2:333k lid 11 BW, ten aanzien van het onderhandelings-
resultaat betreffende de medezeggenschap van de 
werknemers.

28. Preambule Richtlijn (EU) 2019/2121, nr. 18.
29. GS Rechtspersonen, art. 333h, (Van Veen), aant. 21.
30. Men zie ook de Engelse versie van de Richtlijn wordt 

gesproken van ‘to dispose of’, dat ruimer is dan ‘to 
alieniate’.
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worden aangeboden of een regeling die met de 
mogelijkheid daartoe rekening houdt.31 Het voor-
deel hiervan is dat indien de aandelen van de 
uittredende aandeelhouders door zittende aan-
deelhouders worden overgenomen, het uittreed-
recht niet leidt tot onttrekking van vermogen 
aan (uiteindelijk) de verkrijgende vennootschap.

3.8.2. Het recht de uittreedvergoeding of  
ruilverhouding aan te vechten na voltooiing  
van de fusie 
Aan de richtlijn is toegevoegd dat aandeelhou-
ders na voltooiing van de fusie de in de vorige 
paragraaf besproken uittreedvergoeding, indien 
zij daarvan gebruik hebben gemaakt, kunnen 
aanvechten (art. 126bis lid 4 Richtlijn). Hetzelfde 
geldt voor de ruilverhouding, voor aandeelhou-
ders die geen gebruik hebben van de uittreed-
recht of dat niet konden (art. 126bis lid 6 Richt-
lijn).32 Deze procedures worden gevoerd in de 
lidstaat waaronder de desbetreffende vennoot-
schap ressorteert dan wel, indien zij verdwijnen-
de vennootschap is, ressorteerde (art. 126bis lid 
5 resp. lid 6 Richtlijn). Alleen ten aanzien van de 
aanpassing van de ruilverhouding is expliciet 
bepaald dat de uitspraak bindend is voor de 
verkrijgende vennootschap. Het ligt echter in de 
rede dat dit ook zal gelden voor een aanpassing 
van de hoogte van de schadeloosstelling. Voor 
beide procedures geldt immers dat zij de voltooi-
ing van de fusie niet kunnen beletten (art. 126 lid 
4 Richtlijn). Ik verwacht dan ook dat de wet-
gever deze plooi in de Richtlijn zal gladstrijken. 

Is de actie succesvol dan leidt dit in beginsel tot 
een aanvullende vergoeding in geld. Ten aanzien 
van een veroordeling tot aanpassing van de ruil-
verhouding, wordt de lidstaten evenwel de optie 
geboden om te bepalen dat de betrokken aan-
deelhouders worden gecompenseerd in aandelen 
of een andere vergoeding in natura (art. 126bis 
lid 7 BW).33 Een voordeel van compensatie in de 
vorm van aandelen is dat hierdoor geen vermo-
gen wordt onttrokken aan de verkrijgende  
vennootschap. Het lijkt me daarom goed als de 
Nederlandse wetgever van de hier geboden optie 
gebruik gemaakt, al dan niet ter keuze van de 
verkrijgende vennootschap. 

De hier beschreven regelingen zijn in ons recht 
onbekend en vereisen derhalve nieuwe wetge-
ving. Daarbij is te prefereren dat gebruik wordt 
gemaakt van de optie die de Richtlijn biedt om 
te bepalen dat een uitspraak die leidt tot aan-
passing van de uittreedvergoeding c.q. de ruil-
verhouding, bindend is voor alle aandeelhouders 
(art. 126bis lid 4 en 6 al. 2 Richtlijn). Hiermee 
wordt voorkomen dat de vennootschap met 
verschillende procedures wordt geconfronteerd 
die in wezen over hetzelfde onderwerp gaan. 

Denkbaar is evenwel dat een fuserende vennoot-
schap verschillende soorten aandelen kent waar-
voor onderscheiden regelingen zijn opgenomen 
in het fusievoorstel. In dat geval ligt in de rede 
dat per soort aandelen afzonderlijke procedures 
kunnen worden gevoerd. 

3.9. Bescherming van crediteuren (art. 126ter 
Richtlijn)
Aan de regeling van de grensoverschrijdende 
fusie in hoofdstuk II van de Richtlijn is een  
aantal bepalingen toegevoegd betreffende de 
bescherming van crediteuren. Zie hierover reeds 
§ 3.4 en § 3.5. Het kernartikel op dit punt is even-
wel art. 126ter dat voor een belangrijk deel is 
overgenomen uit de regeling betreffende natio-
nale fusies. Aangezien die regeling in Nederland 
analoog van toepassing is op grensoverschrij-
dende fusies, is het aantal materiële wijzigingen 
op dit vlak beperkt. Wat wel wijziging behoeft, is 
dat ingevolge art. 122 onder n Richtlijn het fusie-
voorstel moet worden uitgebreid met een  
clausule waarin de aan de schuldeisers geboden 
waarborgen worden beschreven. Dát er steeds 
aanvullende waarborgen moeten worden gebo-
den, is hiermee overigens naar mijn mening niet 
gegeven. Uit art. 126ter al. 2 Richtlijn, blijkt  
namelijk dat het voor gegrondverklaring van 
verzet niet voldoende is dat de crediteuren geen 
genoegen nemen met de waarborgen die in het 
fusievoorstel worden geboden. Voor gegrond-
verklaring is namelijk (ook) vereist dat zij ‘op 
geloofwaardige wijze’ kunnen aantonen dat de 
voldoening van hun vorderingen als gevolg van 
de fusie in het gedrang is. 
 
Nieuw is ook dat de lidstaten de optie krijgen om 
te bepalen dat het bestuur van elk van de fuse-
rende vennootschappen34 een verklaring ver-
strekt waarin nauwkeurig de actuele financiële 
toestand van de vennootschappen wordt weer-
gegeven.35 Die verklaring moet in dat geval  

31. Vgl. in het Arubaanse recht art. 2:323b BWA.
32. Ook aandeelhouders die krachtens de ruilverhouding 

geen recht (zouden) hebben op ook maar één aandeel 
(en die dus geen gebruik kunnen maken van het uittree-
drecht), komt mijns inziens het recht toe om de 
ruilverhouding aan te vechten.

33. Krijgen aandeelhouders als gevolg hiervan alsnog recht 
op aandelen, dan lijkt het mij redelijk dat zij in plaats 
daarvan een vergoeding in geld kunnen verlangen 
aangezien zij het uittreedrecht – naar achteraf 
blijkt – ten onrechte niet hebben kunnen uitoefenen.

34. Het betreft hier mijns inziens de fuserende vennoot-
schappen die onder het recht van die lidstaat ressorte-
ren. Zie art. 127 Richtlijn, waarin het toezicht op de 
rechtmatigheid van de fusie voor de fuserende 
vennootschappen beperkt is tot het recht dat op hen 
van toepassing is.

35. De vraag komt op of een pro forma fusiebalans en/of 
winst- en verliesrekening van de verkrijgende vennoot-
schap voor crediteuren niet nuttiger zou zijn. Vgl. art. 
2:334f onder 3 BW.
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inhouden dat het bestuur, uitgaande van de hem 
op het moment van het afgeven van de verkla-
ring bekende informatie en na redelijk onderzoek 
te hebben gedaan,36 niet op de hoogte is van 
enige reden waarom de verkrijgende vennoot-
schap niet in staat zou zijn om aan haar verplich-
tingen te voldoen. Deze verklaring moet met het 
voorstel tot fusie openbaar worden gemaakt. 
Invoering van de verplichting een dergelijke 
verklaring af te geven is optioneel. In het wet-
gevingsproces zal moeten worden overwogen of 
invoering van dit additionele vereiste mede ge-
zien de daarmee gepaard gaande lastenverzwa-
ring wenselijk is. Mijn beeld is dat de ervaringen 
met de huidige regeling niet onmiddellijk nopen 
tot een dergelijke aanvullende maatregel. 

3.10. Medezeggenschap werknemers
Een klassiek aandachtspunt bij de ontwikkeling 
van Europese regelingen ter bevordering van 
grensoverschrijdende herstructureringen is de 
bescherming van rechten van werknemers. Daar-
bij gaat het om rechten op informatie en raad-
pleging enerzijds en het recht op medezeggen-
schap anderzijds. Onder medezeggenschap moet 
in dit verband worden begrepen het recht van 
werknemers of werknemersvertegenwoordigers 
om op grond van het vennootschapsrecht in-
vloed uit te oefenen op de samenstelling van het 
bestuur dan wel – bij toepassing van het dualisti-
sche model – de raad van commissarissen. Die 
invloed kan bestaan uit een recht tot benoeming 
of verkiezing van leden van het desbetreffende 
orgaan, dan wel het recht tot het doen van een 
aanbeveling bij de vervulling van een vacature 
c.q. het recht om bezwaar te maken tegen een 
voorgenomen benoeming.37 Medezeggenschap  
in deze zin kennen wij in het Nederlandse recht 
als het structuurregime van toepassing is.38 De 
meest uitgebreide regeling op dit terrein is opge-
nomen de SE-richtlijn,39 die als uitgangspunt is 
genomen bij de regeling omtrent werknemer-
smedezeggenschap in Richtlijn 2017/1132, welke 
door art. 2:333k BW is omgezet in nationaal 
recht. In deze regeling zijn door de Mobiliteits-
richtlijn enkele ingrijpende wijzigingen aan-
gebracht. 

Voor een goed begrip van de wijzigingen is het 
wellicht nuttig om kort op hoofdlijnen de syste-
matiek van de regeling in herinnering te bren-
gen. Er geldt een tweetal uitgangspunten. De 
eerste is dat de Unierechtelijke regels tot be-
scherming van medezeggenschapsrechten alleen 
van toepassing zijn als er bij een of meer van de 
fuserende vennootschappen medezeggenschaps-
regelingen van kracht zijn. Is dit niet het geval, 
dan komt men aan art. 2:333k BW niet toe. Dit 
gaat veranderen. Het tweede uitgangspunt is dat 
werknemersmedezeggenschap wordt beheerst 

door het recht waaronder de verkrijgende ven-
nootschap ressorteert. Op dit tweede uitgangs-
punt geldt een drietal uitzonderingen. Als een 
uitzondering van toepassing is, dan wil dat zeg-
gen dat voor de verkrijgende vennootschap een 
medezeggenschapsregeling gaat gelden die 
wordt vastgesteld overeenkomstig de door de 
Richtlijn geharmoniseerde regeling, in Nederland 
uitgewerkt in de Wet rol werknemers bij Euro-
pese rechtspersonen (hierna aangehaald als 
‘WRW’).40  

Voor deze beschouwing is vooral van belang dat 
de eerste uitzondering zodanig wordt gewijzigd 
dat ook het als eerste genoemde uitgangspunt in 
bepaalde gevallen wordt verlaten. Gemakkelijker 
kan ik het vrees ik niet maken. De vervallen rege-
ling hield in dat de Unierechtelijke voorschriften 
omtrent werknemers medezeggenschap bij de 
verkrijgende vennootschap moeten worden  
gevolgd indien bij (ten minste) een van de fuse-
rende vennootschappen een stelsel van mede-
zeggenschap geldt én bij haar in een periode van 
zes maanden voorafgaand aan de openbaarma-
king van de fusie gemiddeld meer van 500 werk-
nemers in dienst zijn. Deze uitzondering, die is 
geënt op de drempel die in het Duitse recht ver-
plicht tot het instellen van werknemersmedezeg-
genschap, is komen te vervallen en vervangen 
door een andere. De nieuwe uitzondering op de 

36. Naar ik aanneem; naar de betrouwbaarheid van de 
financiële informatie die hen is verstrekt betreffende de 
andere fuserende vennootschappen.

37. Zie art. 1:1 Wet rol werknemers bij Europese rechtsper-
sonen.

38. Terzijde merk ik op dat de literatuur ernaar neigt dat 
ook het spreekrecht van de OR bij de NV ex art. 2:134a 
BW onder het Unierechtelijk begrip medezeggenschap 
valt. Zie GS Rechtspersonen, art. 333k, (Van Veen), aant. 
1.3 en daar vermelde literatuur, en J.N. Schutte-Veen-
stra, ‘De toepassing van werknemersparticipatierechten 
bij grensoverschrijdende fusie’, in: Van Veen/Verdam 
(red.), JB (Huizink-bundel), ZIFO-reeks dl. 29, 
Deventer, Wolters Kluwer 2019, p. 489 e.v.

39. Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot 
aanvulling van het statuut van de Europese vennoot-
schap met betrekking tot de rol van de werknemers.

40. Dit kan zijn doordat de aandeelhoudersvergaderingen 
van de fuserende vennootschappen besluiten het 
medezeggenschapsregime toe te passen dat wordt 
aangewezen door de zogenoemde ‘referentievoorschrif-
ten’, hetgeen erop neer komt dat de verkrijgende 
vennootschap het medezeggenschapsregime gaat 
toepassen dat van toepassing is bij een van fuserende 
vennootschappen en dat recht geeft invloed uit te 
oefenen op het hoogste aantal zetels in het bestuur dan 
wel de raad van commissarissen. De andere mogelijk-
heid is dat de fuserende vennootschappen in onderhan-
deling gaan met werknemersvertegenwoordigers van de 
fuserende vennootschappen, verenigd in de bijzondere 
onderhandelingsgroep (de ‘BOG’) om met hen tot 
overeenstemming te komen over het toepasselijke 
medezeggenschapsregime. Deze procedure is complex, 
kostbaar en tijdrovend. Komen de partijen niet tot 
overeenstemming en houdt de BOG vast aan het 
behoud van medezeggenschapsrechten, dan wordt het 
toepasselijke medezeggenschapsregime weer aangewe-
zen door de referentievoorschriften.
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hoofdregel dat werknemersmedezeggenschap 
wordt beheerst door het recht dat van toepas-
sing is op de verkrijgende vennootschap, houdt 
in dat bij (ten minste) een van de fuserende 
vennootschappen in de genoemde periode (ten 
minste) gemiddeld vier vijfde van het aantal 
werknemers in dienst is dat leidt tot de verplich-
ting om werknemersmedezeggenschap in te 
stellen. De Unierechtelijke voorschriften omtrent 
werknemersmedezeggenschap moet dan dus óók 
worden gevolgd als er bij de fuserende vennoot-
schappen nog géén medezeggenschap van toe-
passing is. Deze bepaling heeft een anti-misbruik 
karakter.41

De implementatie van deze regeling geeft aan-
leiding tot de nodige hoofdbrekens. In het  
Nederlandse structuurregime is namelijk het 
vereiste aantal van gemiddeld 100 werknemers 
slechts één van de drie relevante criteria – de 
vereiste opgaaf bij het handelsregister buiten 
beschouwing gelaten. Daarnaast is ook vereist 
dat er een OR is ingesteld en voorts dat het  
eigen vermogen van de vennootschap en haar 
afhankelijke maatschappijen gezamenlijk ten 
minste 16 miljoen euro bedraagt. Ten aanzien 
van het vereiste aantal werknemers geldt boven-
dien dat die niet noodzakelijk bij de desbetref-
fende vennootschap in dienst hoeven zijn. De 
werknemers van de vennootschap en haar afhan-
kelijke maatschappijen worden in dit verband bij 
elkaar opgeteld. In de nieuwe tekst van art. 133 
Richtlijn wordt echter alleen gesproken van 
werknemers die in dienst zijn van de fuserende 
vennootschap. 

Gezien de doelstelling van de nieuwe bepaling en 
mede gezien de verplichting richtlijnen getrouw 
te implementeren, ontkomen we er denk ik niet 
aan dat moet worden uitgegaan van de regeling 
in het structuurregime: de werknemers van de 
afhankelijke maatschappijen en van de fuseren-
de vennootschap moeten voor de toepassing van 
het aan te passen art. 2:333k lid 3 onder a BW, bij 
elkaar worden opgeteld. Komt dit aantal uit op 
80, dan is de drempel van art. 133 Richtlijn  
gehaald. Een ander punt is dat het mijns inziens 
in de rede ligt dat dan ook de andere relevante 
criteria bij de beoordeling wordt betrokken, 
zijnde i) dat er bij de fuserende vennootschap 
en/of een van haar afhankelijke maatschappijen 
een ondernemingsraad is ingesteld en ii) dat het 
eigen vermogen van de genoemde vennootschap-
pen 16 miljoen euro of meer bedraagt. Getrouwe 
implementatie van de Richtlijn verdraagt mijns 
inziens een dergelijke uitwerking.

Ik voeg hier nog een drietal kanttekeningen aan 
toe. De eerste is dat de WRW zoals die nu luidt, 
geen medezeggenschapsregime aanwijst indien 

de hier besproken uitzondering van toepassing 
is. Dit komt omdat er in deze situatie feitelijk 
geen medezeggenschapsregime van toepassing 
is (ervan uitgaande dat dit ook bij de andere 
fuserende vennootschappen het geval is). In de 
WRW42 zal daarom de fictie moeten worden op-
genomen dat het medezeggenschapsregime van 
toepassing is dat zou gelden indien aan alle voor-
waarden voor toepasselijkheid daarvoor zou zijn 
voldaan. Gebeurt dit niet, dan ontbreekt de 
bescherming van de vangnetbepalingen die  
besloten liggen in de referentievoorschriften. 
 
De tweede kanttekening sluit aan bij de vorige. 
Het gewijzigde art. 133 lid 4 onder a Richtlijn, 
geeft naar de letter genomen niet de mogelijk-
heid om af te zien van onderhandelingen met de 
BOG door toepasselijkheid van de referentie-
voorschriften te accepteren, indien de zojuist 
besproken nieuwe uitzondering van toepassing 
is. Dat is ongetwijfeld niet de bedoeling – aange-
zien deze mogelijkheid wel bestaat indien wél 
een medezeggenschapsregeling van toepassing 
is – en zal bij het opstellen van de regeling over 
het hoofd zijn gezien. Bij de implementatie van 
de regeling in Boek 2 BW zal de wetgever naar ik 
verwacht ook deze plooi wel gladstrijken.
 
De derde kanttekening is dat de bedoelde rege-
ling naar de letter genomen kan meebrengen dat 
een Nederlandse verkrijgende vennootschap die 
onder deze uitzondering valt en dus het struc-
tuurregime nog niet hoeft toe te passen of die 
onder een van de vrijstellingen in de structuur-
regeling valt, als gevolg van deze regeling bij een 
inbound fusie verplicht zou zijn een medezeg-
genschapsregime in te richten conform de Unie-
rechtelijke voorschriften.43 Hiervan zou beslist 
een ontmoedigende werking uitgaan. Dit, terwijl 
er in deze situatie geen sprake is van een poging 
tot omzeilen van vennootschapsrechtelijke me-
dezeggenschap. Een en ander roept de vraag op 
of de nieuwe uitzondering niet alleen van toepas-
sing zou moeten zijn bij outbound fusies. De 
ratio van art. 133 Richtlijn verzet zich daartegen 
naar mijn mening niet. Integendeel: omzeiling 
van nationaal medezeggenschapsrecht lijkt per 
definitie alleen aan de orde te kunnen zijn bij een 
outbound fusie. Ten aanzien van een inbound 
fusie ligt daarom naar ik meen in de rede dat de 
regeling alleen van toepassing is op de buiten-
landse fuserende vennootschappen.

41. Preambule Richtlijn 2019 (EU) 2121, nr. 31.
42. Dit zou natuurlijk ook in art. 2:333k BW verwerkt 

kunnen worden, maar fraai lijkt mij dat niet.
43. Dat wil zeggen een stelsel waarin niet alleen de 

werknemers in Nederland maar ook de werknemers in 
andere lidstaten worden betrokken in de medezeggen-
schapsregeling. Zie HvJ EU 20 juni 2013, 
ECLI:EU:C:2013:408 (Europese Commissie tegen 
Koninkrijk der Nederlanden).
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Tot slot mag nog worden vermeld dat de termijn 
gedurende welke een Unierechtelijke medezeg-
genschapsregeling niet mag worden aangetast is 
verlengd van drie jaar naar vier jaar en dat de 
bescherming moet worden voorzien ingeval van 
een binnenlandse of grensoverschrijdende om-
zetting, -fusie of -splitsing. Art. 2:333k lid 15 BW, 
zal hierop moeten worden aangepast.

4. Wat verder heroverweging verdient …
De huidige regeling betreffende grensoverschrij-
dende fusies dateert van 15 juli 2008.44 Inmiddels 
is er dus enige ervaring mee opgedaan en zijn 
enkele tekortkomingen en onduidelijkheden aan 
het licht gekomen. Enkele daarvan zullen bij een 
correcte implementatie van de gewijzigde bepa-
lingen worden verholpen.45 Er blijven er echter 
nog punten ter verbetering over waarvan ik er, 
zonder volledigheid na te streven, hierna enkele 
aanstip.

Opheffen geografische restricties
Gebruikelijk is dat Nederland kiest voor een 
restrictieve implementatie van richtlijnen. Soms 
wordt daar ook van afgeweken. In de fusierege-
ling zien we dat bijvoorbeeld terug in de vereen-
voudigde zusterfusie en de driehoeksfusie. Waar 
het betreft de rechtspersonen waarmee een 
grensoverschrijdende fusie kan worden aange-
gaan, is echter wel het minimale Unierechtelijke 
kader aangehouden. Een grensoverschrijdende 
fusie is alleen mogelijk binnen de Europese  
Economische Ruimte. Omdat sommige andere 
landen binnen EER dergelijke geografische res-
tricties niet kennen, is een grensoverschrijdende 
fusie met bijvoorbeeld een Arubaanse of Dela-
ware vennootschap desondanks wel te realise-
ren. Daartoe zette men de vennootschap eerst 
om in bijvoorbeeld een Luxemburgse vennoot-
schap om vervolgens grensoverschrijdend te 
kunnen fuseren. De restrictie tot fusies met 
rechtspersonen uit de EER is dus niet functio-
neel, want niet te handhaven, en daarom on-
nodig kostenverhogend. Deze geografische  
restrictie verdient daarom heroverweging. Het 
verdient aanbeveling vergelijkbare restricties in 
de regeling voor grensoverschrijdende omzet-
ting46 en -splitsing achterwege te laten. 

Beperking tot kapitaalvennootschappen
De tweede restrictie is dat het toepassingsbereik 
van de regeling beperkt is tot kapitaalvennoot-
schappen, waarover ik hierboven schreef in § 3.3. 
Ook op dit punt wordt de Richtlijn minimaal 
toegepast. Ik hoef de lezers van het WPNR niet 
uit te leggen dat uit de rechtspraak van het  
Europese Hof volgt dat op grond van het  
Unierecht ook andere rechtspersoonsvormen die 
voldoen aan het Unierechtelijke begrip ‘vennoot-
schap’ aan een grensoverschrijdende fusie kun-

nen deelnemen – en dat Unierechtelijke begrip is 
ruim.47 Daarom zou men – mede gezien het stre-
ven van de Unie de sociale economie te bevorde-
ren – verwachten dat het toepassingsbereik van 
de regeling zich zou uitstrekken tot de vennoot-
schappen in de zin van art. 54 VWEU. Nu dat niet 
het geval is, behoeft dat de Nederlandse wet-
gever er niet van te weerhouden om de regeling 
betreffende grensoverschrijdende herstructure-
ringen uit te breiden tot de andere rechtsper-
soonsvormen.

Benoeming van een gezamenlijke accountant
In beginsel stelt elke vennootschap haar eigen 
accountant aan om het fusievoorstel en de toe-
lichting te onderzoeken en daarvan verslag uit te 
brengen. Het kan voor hen aantrekkelijk zijn om 
een gezamenlijke accountant aan te stellen.  
In de regeling betreffende nationale fusies is 
hieromtrent bepaald dat indien twee of meer  
van de fuserende vennootschappen NV’s zijn, de 
aanstelling van een gezamenlijke accountant de 
goedkeuring behoeft van de voorzitter van de 
Ondernemingskamer. Deze bepaling is ex art. 
2:308 lid 3 BW ook van toepassing bij grensover-
schrijdende fusies. Art. 125 lid 2 Richtlijn 
2017/1132, schrijft echter voor dat bij een grens-
overschrijdende fusie de benoeming van een 
gezamenlijke deskundige steeds de goedkeuring 
van de rechter (of een andere instantie) behoeft, 
zonder beperking tot een fusie tussen NV’s. De 
Nederlandse regeling is derhalve op dit punt niet 
richtlijnconform. In de praktijk leidt dit tot com-
plicaties indien een gezamenlijke accountant 

44. Stb. 2008, 261.
45. Bijvoorbeeld i) art. 2:333d onder f, waarin wordt 

gesproken over een ‘voorstel’ voor de schadeloosstelling 
(§ 3.4); ii) art. 2:333e lid 3 waarin ten onrechte staat dat 
art. 2:314 lid 3 BW niet van toepassing is. Als de 
verplichte publicatie in de Staatscourant al niet vervalt, 
zal de kamer van koophandel hiervoor zorg moeten 
dragen (§ 3.5); iii) art. 2:333h waarin m.i. ten onrechte 
niet art. 127 lid 3 Richtlijn is verwerkt (GS Rechtsperso-
nen, art. 333h, aant. 4.2); en iv) art. 2:333i lid 4 BW, 
waarin voor een recht op schadeloosstelling jegens de 
verkrijgende vennootschap voldoende wordt geacht dat 
de fuserende vennootschappen daartoe hebben 
besloten. Tot problemen heeft dit alles overigens voor 
zover mij bekend niet geleid.

46. Terzijde merk ik op dat om een grensoverschrijdende 
omzetting tussen Nederland en bijvoorbeeld Aruba 
mogelijk te maken ook het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden moet worden aangepast, c.q. een 
Rijkswet tot stand moet worden gebracht waarin dit 
wordt geregeld. Dit kan dus niet alleen door een 
regeling in Boek 2 BW worden opgelost. Zie art. 38 lid 4 
Statuut. De vraag dringt zich op of het niet eens tijd 
wordt om dit op te pakken.

47. Zie voor de mogelijkheden tot grensoverschrijdende 
fusie buiten Boek 2 BW, W.J.M. van Veen/M.P. Bongard, 
Grensoverschrijdende fusies, Deventer: Wolters Kluwer 
2015, hoofdstuk 5 en voor een gedetailleerdere 
uitwerking W.J.M. van Veen, ‘Grensoverschrijdende 
fusie, splitsing en omzetting’ in: Snijders-Kuipers/
Rensen (red.), Handboek Notarieel Ondernemingsrecht: 
vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaat-
schappij, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 327-362.
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wordt overwogen.48 Aanpassing van de wet is 
daarom geïndiceerd.

Vennootschappen met een veranderlijk kapitaal
Art. 120 lid 3 Richtlijn bepaalt dat de regeling 
betreffende grensoverschrijdende fusies niet van 
toepassing is op instellingen voor collectieve 
beleggingen in effecten (ICBE’s). Een ICBE kan 
de rechtsvorm hebben van een naamloze ven-
nootschap met een veranderlijk kapitaal ex art. 
2:76a BW. De reden waarom deze vennootschap-
pen van het toepassingsbereik van de richtlijn 
zijn uitgesloten, houdt naar ik vermoed verband 
met het feit dat de grensoverschrijdende fusies 
(hetzelfde geldt voor splitsing en omzetting) 
hiervan zijn geregeld in een andere richtlijn, 
namelijk Richtlijn 2009/65/EG.49 Deze richtlijn, 
althans het deel dat betrekking heeft op (grens-
overschrijdende) fusies van ICBE’s is omgezet in 
hoofdstuk 4 van de Wft. In het wetsvoorstel tot 
implementatie van de 10e richtlijn in Boek 2 BW 
waren dan ook aanvankelijk de ICBE’s van de 
regeling uitgesloten. Bij wijze van amendement 
is echter een ICBE die de rechtsvorm heeft van 
een NV toch ingevoegd om het vestigingsklimaat 
te bevorderen.50  

Deze bepaling geeft aanleiding tot een aantal 
vragen, waaronder wat rechtens is voor ICBE’s 
die een andere rechtsvorm dan de NV hebben.51 
Voor een grensoverschrijdende fusie tussen  
NV-ICBE’s is wel duidelijk dat beide regelingen 
in acht moeten worden genomen. Dit kan gaan 
schuren omdat de beide regelingen niet goed op 
elkaar zijn afgestemd. Het gaat in dit verband te 
ver om hier al te diep op in te gaan, maar om een 
voorbeeld te noemen, schrijft Richtlijn (EU) 
2017/1132 voor dat de beheerders van de regis-
ters waarin de vennootschappen zijn ingeschre-
ven, elkaar informeren over de voltooiing van de 
fusie. Richtlijn 2009/65/EG voorziet daarin niet 
zodat in voorkomende gevallen de verkrijgende 
vennootschap opgaaf moet doen van voltooiing 
van de fusie. Als in het ene land de ene regeling 
en in het andere land de andere regeling van 
toepassing is, brengt dit mee dat een extra in-
spanning is vereist om de fusie in alle betrokken 
registers ingeschreven te krijgen. Het is allemaal 
niet onoverkomelijk, maar het zou mooi zijn als 
hier wat meer duidelijkheid en structuur in aan-
gebracht zou kunnen worden. De implementatie 
van de Mobiliteitsrichtlijn biedt hiervoor een 
mooie kans, omdat een gelijkluidende beperking 
ten aanzien van ICBE’s is opgenomen in de  
regeling voor grensoverschrijdende omzetting en 
-splitsing.

Positie van de beperkt gerechtigde op aandelen 
in de verdwijnende vennootschap
Bij een nationale fusie geldt dat indien op aande-

len in het kapitaal van de verdwijnende vennoot-
schap een beperkt recht is gevestigd, dit recht 
van rechtswege komt te rusten op de aandelen 
in het kapitaal van de verkrijgende vennoot-
schap die in ruil daarvoor worden toegekend 
(art. 2:319 BW). Dit berust in wezen op zaaks-
vervanging. Bij een grensoverschrijdende fusie  
is onduidelijk wat de positie is van de beperkt 
gerechtigde op aandelen in de verdwijnende 
vennootschap. Dat komt omdat dit wordt be-
heerst door het ipr-statuut geldend voor zowel 
de toegekende als voor de vervallen aandelen 
(dat immers het beperkte recht omvat).52 In de 
praktijk wordt in deze gevallen gezocht naar 
constructies die leiden tot de vestiging van een 
nieuw, vergelijkbaar beperkt recht op de toege-
kende aandelen. Het zou voor de bescherming 
van de positie van de beperkt gerechtigden even-
wel gunstiger zijn indien in de wet zou zijn voor-
zien dat in voorkomend geval de vestiging van 
het pandrecht dan wel het recht van vruchtge-
bruik van rechtswege plaats vindt. Een degelijke 
regeling zou ook kunnen worden overwogen bij 
de inbound omzetting en splitsing. Het gaat 
mijns inziens de rechtsmacht van de Nederland-
se wetgever te buiten om dit ook voor de out-
bound fusie te bepalen. 

De accountantsverklaring ex art. 2:333g BW
In art. 2:333g BW is bepaald dat in de accounts-
verklaring als bedoeld in art. 2:328 lid 1, tweede 
volzin tevens het totaalbedrag aan schadeloos-
stelling moet worden verdisconteerd dat kan 
worden uitgekeerd aan aandeelhouders die van 
het uittreedrecht ex art. 2:333h BW gebruik heb-
ben gemaakt. In deze bepaling is naar de letter 
geen rekening gehouden met de mogelijkheid 
dat aandeelhouders van de vreemdrechtelijke 
fuserende vennootschap(pen) gebruik kunnen 
maken van een uittreedregeling. Zij kunnen zich 
immers niet op art. 2:333h BW beroepen. Dit zou 
kunnen worden hersteld.53 Enigszins complice-
rend is dat na de implementatie van de ver-
nieuwde uittreedregeling het bedrag van de 
schadeloosstelling geruime tijd na de voltooiing 
van de fusie kan worden aangepast en dat uit-

48. Zie GS Rechtspersonen, art. 333b (Van Veen), aant. 5.2.
49. Geïmplementeerd bij Wet van 8 juli 2011, Stb. 2011, nr. 

357.
50. Kamerstukken II 2007/08, 30 929, nr. 11.
51. Overigens ging de wetgever er bij de implementatie van 

Richtlijn 2009/65/EG vanuit dat bij (grensoverschrij-
dende) fusies van ICBE’s ongeacht hun rechtsvorm 
(dus ook in geval van een NV), de regeling in Boek 2 BW 
(mede) van toepassing is, getuige ook de daarbij 
gemaakte aanpassingen in art. 2:317 lid 6 en art. 2:330 
lid 1 BW.

52. De geïnteresseerde lezer verwijs ik naar GS Rechtsper-
sonen, art. 333b, aant. 5.3.

53. Een andere vraag is overigens of de verklaring ex art. 
2:328 lid 1 BW niet alleen zou moeten gelden bij 
inbound fusies. Zie voor de discussie hierover GS 
Rechtspersonen, art. 333g (Van Veen), aant. 2.
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kering hiervan kan leiden tot overschrijding van 
het door de accountant vastgestelde maximum. 
De fusie kan dan niet meer worden geblokkeerd54 
of teruggedraaid. Een mogelijk correctiemecha-
nisme is dat alsdan ook de ruilverhouding moet 
worden aangepast, zodanig dat alsnog materieel 
aan het voorschrift van art. 2:328 lid 1 BW is 
voldaan. Eenvoudiger wordt het er zo niet op.  
De wetgever vindt hopelijk een betere oplossing.

Vraagstukken betreffende de uittreedregeling 
Het uitgangspunt van art. 2:333h BW – en dat zal 
onder de vernieuwde uittreedregeling niet an-
ders zijn – is dat aandeelhouders die tegen het 
fusievoorstel hebben gestemd en houders van 
stemrechtloze aandelen van het uittreedrecht 
gebruik kunnen maken. Deze regeling roept een 
aantal vragen op die bij de implementatie van de 
vernieuwde regeling beantwoord zouden kunnen 
worden. Dit betreft wat mij betreft de volgende 
vragen: (i) heeft het uittreedrecht betrekking  
op alle aandelen van de desbetreffende aandeel-
houder, of kan hij ervoor opteren een deel van de 
aandelen te behouden; (ii) wat is de positie van 
de aandeelhouder waarvan het stemrecht is 
geschorst en die daardoor niet heeft kunnen 
tegenstemmen; (iii) wat is de positie van de 
aandeelhouder waarvan het stemrecht is over-
gegaan op een beperkt gerechtigde; en (iv) wat 
is de positie van de aandeelhouder die aandelen 
heeft verkregen ten aanzien waarvan het uit-
treedrecht is ingeroepen?

Taalvoorschriften
De taal waarin de documenten moet zijn gesteld 
is onderwerp van discussie ten aanzien van het 
notarieel attest en het fusievoorstel. Om het met 
het eerste punt te beginnen, is uit de parlemen-
taire geschiedenis op te maken dat het notariële 
attest bij een outbound fusie de vorm dient te 
hebben van een notariële akte.55 Dat het attest 
een authentiek geschrift dient te zijn, is op zich-
zelf begrijpelijk. Een punt is evenwel dat bij 
strikte lezing en naleving van art. 42 lid 1 Wet op 
het notarisambt, het attest in het Nederlands 
gesteld dient te worden.56 In de praktijk bestaat 
echter niet zelden behoefte aan een in een an-
dere taal, gewoonlijk het Engels, gesteld attest. 
Het door de notaris opgestelde attest zou dus 
moeten worden vertaald en samen met de  
Nederlandse versie ter hand moeten worden 
gesteld. De vraag is of dat nu wel zo nodig is. Op 
grond van redelijke wetstoepassing kan worden 
bepleit dat het attest ook in een andere taal kan 
worden gesteld, vermits de notaris deze ver-
staat,57 maar het verdient de voorkeur dat dit 
wettelijk wordt vastgelegd. 
Het tweede punt betreft de taal waarin het fusie-
voorstel moet zijn gesteld. Het fusievoorstel is 
een document als bedoeld in art. 35 Wet beëdig-

de tolken en vertalers, aldus het standpunt in de 
parlementaire geschiedenis. Het moet daarom in 
het Nederlands zijn gesteld of indien het in een 
andere taal is gesteld, worden voorzien van een 
beëdigde Nederlandse vertaling. Dit laat onver-
let dat het fusievoorstel meertalig kan worden 
opgesteld en dat als een van die talen het Neder-
lands is, deponering mogelijk is zonder beëdigde 
vertaling.58 Hoewel de parlementaire geschiede-
nis op dit punt helder is en wat mij betreft ook 
goed verdedigbaar, wordt de juistheid hiervan 
ook in twijfel getrokken59 en blijkt ook de kamer 
van koophandel deponering van fusievoorstellen 
die niet in het Nederlands zijn gesteld te accep-
teren zonder dat daaraan een beëdigde vertaling 
in het Nederlands is gehecht. Op dit punt is het 
een rommeltje geworden in de praktijk. Wellicht 
kan de implementatie van de nieuwe richtlijn-
bepalingen worden aangegrepen om op dit punt 
(nog) meer duidelijkheid te creëren. 

Aanvulling art. 2:333k
In art. 2:333k BW is ter implementatie van art. 16 
lid 3 sub e van de Tiende Richtlijn, thans art. 133 
lid 3 sub e Richtlijn (EU) 2017/1132 een aantal 
bepalingen uit de WRW van toepassing verklaart. 
Daarin ontbreekt art. 1:21 lid 2 sub WRW.60 Dit 
kan bij de noodzakelijke wijziging van art. 2:333k 
BW mooi meegenomen worden.

5. Afronding
De Mobiliteitsrichtlijn heeft een aantal interes-
sante wijzingen in de richtlijnbepalingen betref-
fende grensoverschrijdende fusies gebracht. Een 
aantal van die wijzigingen moet door omzetting 
in wetgeving haar beslag krijgen. Een aantal 
andere wijzigingen is daar mijns inziens niet van 
afhankelijk en sorteert effect sinds 1 januari van 
dit jaar door de inwerkingtreding van de Mobili-
teitsrichtlijn zelf. Het omzetten van de Mobili-
teitsrichtlijn in nationale wetgeving lijkt mij nog 
een hele kluif maar is onvermijdelijk. Deze opera-
tie biedt óók een mooie kans om de bestaande 
wetgeving op andere punten waar zij gebrekkig 
is – en waarvan ik er hierboven een aantal heb 
aangestipt – te optimaliseren. Ik ben benieuwd 
naar de eerste tekstvoorstellen.

54. Hetgeen wel het geval is indien vóór de fusie duidelijk is 
dat het maximum wordt overschreden. Zie GS 
Rechtspersonen, art. 333g (Van Veen), aant. 2 e.v.

55. Kamerstukken II, 30 929, nr. 7, p. 18.
56. Zie hierover H.J.M.M. van Boxel, Grensoverschrijdende 

fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands 
recht, Deventer: Kluwer 2011, p. 183.

57. Zo ook H.J.M.M. van Boxel, a.w. (vorige noot), p. 183.
58. Kamerstukken II 2006/07, 30 929, nr. 7, p. 5.
59. Zie o.m. E.R. Roelofs, Grensoverschrijdende juridische 

splitsing van kapitaalvennootschappen, Deventer: 
Kluwer 2014, p. 397.

60. Zie hierover en de praktische gevolgen daarvan GS 
Rechtspersonen, art. 333k, (Van Veen) aant. 4.1 en 
aldaar vermelde literatuur.




