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1. De juridische fusie houdt in, dat twee ondernemingen niet alleen 
samensmelten in economisch opzicht, maar ook wat betreft de rechts
vormen waarin de ondernemingen zijn gegoten. Dit laatste kan zich 
op twee verschillende wijzen voordoen : 

a. een van de bij de fusie betrokken vennootschappen slokt de andere 
op (de juridische fusie door overneming) ; 

b. de fuserende vennootschappen worden door een nieuw op te 
rich ten vennootschap overgenomen (de juridische fusie door op
richting van een nieuwe vennootschap). 

In het Nederlandse recht is de juridische fusie niet geregeld (1). 
In deze lacune zal wat betreft de naamloze vennootschap (NV) 
worden voorzien door de antwerp derde EEG-richtlijn. De harmo
nisatie, die de antwerp derde EEG-richtlijn ten gevolge heeft, is 
beperkt. Hierdoor zal er een behoefte blijven bestaan aan een regeling 
voor de grensoverschrijdende fusie die de divergerende nationale 
voorschriften op elkaar afstemt. Bovendien verhindert de antwerp 
derde EEG-richtlijn geenszins dat zodanige wettelijke voorschriften 
worden gemaakt dat een internationale fusie feitelijk verhinderd 
wordt. Men kan b.v. voorschrijven, dat een internationale fusie de 
toestemming van alle aandeelhouders behoeft. 

In het kader van de EEG zijn twee projecten in gang gezet die een 
internationale juridische fusie van NV's uit vennootschapsrechtelijk 

(1) Deze rechtsfiguur is in het Nederlandse recht niet mogelijk, omdat het Nederlandse 
recht geen ontbinding zonder vereffening toeiaat. In de vennootschapswetgeving is de 
juridische fusie geregeld in de BRD (par. 336 e.v. AktG), Denemarken (par. 70 Lov om 
aktieseiskaber), Itaiie (art. 2501 e.v. CC) en Frankrijk (art. 371 Loi des Soc.). In Belgie 
en Luxemburg wordt de juridische fusie wei toegelaten; zij is echter niet in het vennoot
schapsrecht geregeid (verg. hierover VAN OMMEsLAGHE, P., La Proposition de troisieme 
directive sur !'harmonisation des fusions des societes anonymes, in bundel Quo vadis, Jus 
Societatum, 1972, biz. 126). Het VK kent geen in aile opzichten te vergelijken aequivaient 
van de juridische fusie zoais de derde EEG-richtlijn deze regeit ( verg. hierover ScHMITHOFF, 
C.M., European Company Law texts, 1974, biz. 16 en 17). 



oogpunt, mogelijk maken. Onder leiding van prof. B. Goldman is 
een Ontwerp Verdrag inzake de lnternationale Juridische Fusie voor
bereid (OVIF; rechtsbasis: art. 220 EEG-vedrag) (1). Over een tweede 
versie van dit Verdrag zijn de onderhandelingen in Brussel inmiddels 
heropend (2). Daarnaast bereidt de Europese Commissie het Statuut 
voor de Europese NV voor (Statuut; rechtsbasis: art. 235 EEG
verdrag). Hiervan is in april 1975 een tweede versie verschenen. Dit 
project is voor de internationale juridische fusie inzoverre van belang, 
dat de juridische fusie een van de wijzen is waarop een Europese 
NV opgericht kan worden. 

Wat betreft het rechtsgevolg bestaat tussen de beide methoden waar
mee een internationale juridische fusie bewerkstelligd kan worden, 
een belangrijk verschil. Een fusie die volgens het OVIF voltrokken 
wordt impliceert, dat een NV naar nationaal recht als overnemende 
NV optreedt, terwijl bij een fusie overeenkomstig het Statuut een 
neutrale NV van Europese snit als opslokkende NV fungeert. 

Naast deze voorstellen, die vennootschapsrechtelijke faciliteiten aan
bieden voor een internationale juridische fusie, dienen voorschriften 
gecreeerd te worden die een dergelijke fusie niet fiscaal-rechtelijk 
verhinderen. De Europese Commissie heeft diverse voorstellen gedaan 
die de fiscale hinderpalen moeten elimineren (4). Om dena de inter
nationale fusie over verschillende lidstaten verspreide economische 
eenheid bevredigend te kunnen laten functioneren is het bovendien 
noodzakelijk, dat de in artikel 67 EEG-verdrag gegarandeerde vrij
heid van kapitaalverkeer daadwerkelijk bestaat (5). In de toekomst 
zal een internationale fusie onder omstandigheden oak op mede
dingingsrechtelijke hinderpalen kunnen stuiten, voorzover dit reeds 
niet mogelijk is op basis van artikel 86 EEG-verdrag (6). 

(1) Gepubliceerd in supplement 13/73 bij het Bulletin van de Europese Gemeenschappen. 
(2) Commission of the European Communities, Employee Participation and Company 
Structure in the European Community, COM (75), 570 final, biz. 3 (het rapport Gundelach). 
(3) Gepubliceerd in supplement 4/75 bij het bulletin van de Europese Gemeenschappen. 
(4) Verg. hierover: NooTEBOOM, A., Fusie van vennootschappen in de Europese Gemeenschap, 
Trends ontwikkelingen, S.E. W., 1974, blz; 707 e.v. 
(5) Verg. hierover: WERTHEIMER, H.W., The International firm and international aspects 
of policies on mergers, Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, 1971, biz. 145 en 
KAPTEYN, P.J.G., en VERLOREN VAN THEMAAT, P., Inleiding tot het Recht van de Europese 
Gemeenschappen, Dee! IA, tweede druk, biz: 214 e.v.; -TuNc, A., Multinational Corpora
tions in French Law, in Festschrift fiir Clive M. Schmithoff, 1973, biz. 381 en 382; -
ScHMIDT, D., La protection des entreprises nationales contre les prises de controle par des 
societes multinationales etrangeres, Rev. des Soc., I975. biz. 577 e.v. en BEHRENS, P., La 
protection des entreprises allemandes contre les prises de controle par des investisseurs directs 
etrangers en RFA. Rev. des Soc., 1975, blz. 598 e.v. 
(6) Ontwerp-verord. d.d. 20 juli 1973, Pb. 31 oktober 1973 ;-verg. hierover WERTHEIMER, 
H.W., De ontwerp-verordening inzake een Europese concentratiecontrole, S.E.W., 1974, biz. 332. 
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2. In het navolgende zal ik mij beperken tot de bespreking van diverse 
vennootschapsrechtelijke voorschriften uit het OVIF. De beschouwing 
hierover is tegen de achtergrond van het Nederlandse recht geplaatst. 
Het OVIF zal oak in verband gebracht worden met de antwerp 
derde EEG-richtlijn en het Statuut. Deze vergelijking zal echter 
telkens onder erkenning van het afwijkende doel van deze projecten 
dienen te geschieden. 

Het hiernavolgende betoog valt in drie delen uiteen; allereerst zullen 
enkele preliminaire opmerkingen gemaakt worden. Hierin wordt het 
belang van de (internationale) juridische fusie vergeleken met de 
practische betekenis van de concernvorming. Oak komen o.a. aan 
de orde het begrip juridische fusie en het toepassingsgebied van het 
OVIF. Daarna worden de beschermingsregels ten bate van de aan
deelhouders, de schuldeisers en de werknemers bij de totstand
koming van een internationale juridische fusie uiteengezet. Tenslotte 
zullen enige opmerkingen gemaakt worden over het rechtsregime 
na een internationale juridische fusie. Hierbij is de keus gevallen op 
de regels die aan de werknemers medezeggenschap verlenen. De 
motivering berust hierop, dat deze regels naar alle waarschijnlijkheid 
in de EEG nag geruime tijd een belangrijke mate van diversiteit zullen 
vertonen (r). Buiten beschouwing blijven verschillende onderwerpen 
die met het OVIF samenhangen (o.a. de rechtspleging inzake het 
OVIF, de mogelijkheden om een volgens het OVIF voltrokken fusie 
te doen vernietigen en de rechtsbasis waarop het OVIF berust). 

II. PRELIMINAIRE OPMERKINGEN 

II-A. Het belang van de (internationale) juridische fusie 

3· Aan een juridische fusie kleven diverse bezwaren in vergelijking 
tot de concentratie door .middel van concernvorming. De procedure
voorschriften die bij een juridische fusie in acht genomen moeten 
worden, zijn in het algemeen zwaarder dan bij een aandelenfusie. 
Er tekent zich echter een duidelijke tendens af de aandelenfusie 
oak aan zwaarwegende procedurele voorschriften (men denke hierbij 
aan de SER-fusiegedragsregels) te binden. Alhoewel een juridische 
fusie minder eenvoudig te bewerkstelligen is (de algemene vergadering 
client de juridische fusie goed te keuren, hetgeen bij een aandelen-

(I) Het rapport-GuNDELACH dat voorstellen doet die de realisatie van de in de antwerp 
vijfde EEG-richtlijn ge1ncorpereerde medezeggenschapsvoorschriften pogen te versnellen 
opent m.i. alleen perspectieven op betrekkelijk lange termijn. 
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fusie niet geldt), kan men althans wat het huidige Nederlandse recht 
betreft niet meer stellen, dat bij een aandelenfusie ,concentratie 
wordt bereikt door een eenvoudige aandelentransactie" (1). 

Een ander nadeel van de juridische fusie is, dat de overnemende 
vennootschap zijn aansprakelijkheid voor de verbintenissen van de 
op te slokken vennootschap niet kan beperken. De overnemende 
vennootschap neemt deze verplichtingen immers over. Hiervan is 
geen sprake bij concernvorming. De dochtermaatschappij blijft als 
juridisch zelfstandige eenheid bestaan. Hierbij past niettemin een 
nuancering. In het zich ontwikkelende concernrecht wordt onder 
omstandigheden een aansprakelijkstelling van de moeder voor de 
schulden van de dochter voorgeschreven (men denke wat het Neder
lands recht betreft aan art. 2:215 en 2:343 B.W.). 

Over het algemeen is concernvorming een goedkoper procede dan 
juridische fusie. Om een onderneming te beheersen via aandelen
bezit kan men in het algemeen met een meerderheidsdeelneming 
en ineestal zelfs met een minderheidsdeelneming volstaan. Om de 
juridische fusie te bewerkstellingen is daarentegen een transactie in 
alle aandelen vereist. Dit voordeel kan echter oak enigszins gerelati
veerd worden. Het rapport-Pennington stelt voor, dat een vennoot
schap die ee!l 40 -%-pakket verwerft~ gehouden is aan de overblijveride 
aandeelhouders de gelegenheid te geven hun aandelen (tegen de prijs 
waarvoor deze het pakket heeft verworven) van de hand te doen 
(art. 7) (2). 

Defusering is minder eenvoudig na een juridische fusie. In het geval 
van een concern kan een deelneming afgestoten worden, juist omdat 
de beheerste vennootschap als juridisch zelfstandig geheel is blijven 
voortbestaan. Een juridische fusie is aanzienlijk minder gemakkelijk 
ongedaan te maken (3). Om deze reden heeft een juridische fusie 
veelal een definitief karakter. In vele gevallen moet men dan oak aan
nemen dat een juridische fusie pas wordt aangegaan, nadat de fuseren
de vennootschappen op een minder definitieve basis hebben samen-

(I) v. D. GRINTEN, W,C.L., Overpeinzingen random fusie, in bundel Verzekeringen van 
Vriendschap, I974, biz. zor. Een andere mening dan VAN DER GRINTEN is ook SLAGTER 
W.J. toegedaan: verg. Compendium van het ondernemingsrecht, tweede druk, biz. 358. 

(z) Het rapport behelst o.a. een ontwerp-EEG-richtlijn voor overnemingen en andere 
biedingen, XI/56/74-N. 

(3) Het is opvallend, dat noch het OVIF noch de ontwerp derde EEG-richtlijn in voor
schriften betreffende de splitsing van een vennootschap voorzien. Frankrijk kent de split
sing (scission) wei: art. 3 7 I Loi des Soc. 
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gewerkt (bijv. in de vorm van een vennootschap onder firma) (1). De 
juridische fusie is dan te beschouwen als de vervolmaking van een 
reeds langer bestaande samenwerking. 

Bezwaren van een ander karakter tegen de juridische fusie bestaan 
hierin, dat ondernemers de juridische gestalte van een onderneming 
veelal wensen te behouden (2). Bij een juridische fusie bestaat hiertoe, 
wat betreft de over te nemen vennootschap(pen) geen mogelijkheid, 
terwijl een kenmerk van de concernvorming juist is, dat de over te 
nemen vennootschappen hun juridische identiteit behouden. Voor 
deze behoudzucht zijn naast psychologische argumenten ook andere 
motieven aan te voeren. Men kan met behoud van de diverse rechts
vormen een zekere mate van decentralisatie van bet economische geheel 
tot stand brengen. V erder gaat door bet doen voortbestaan van de 
over te nemen NV('s) geen goodwill verloren. Met name in interna
tionaal verband wordt bet een voordeel geacht in de staten, waarin 
men opereert, aan de vestigingen een rechtskleedje te geven dat is 
aangepast aan de verschillende nationale rechtsstelsels. De staten 
waarin men optreedt, worden dan met althans in juridisch opzicht 
vertrouwde vennootschappen geconfronteerd. Na een internationale 
juridische fusie kan aan deze premisse slechts in beperkte mate vol
daan worden. Een overweging aan een dochter bet rechtsregime te 
geven, dat overeenstemt met het land van vestiging bestaat waar
schijnlijk ook hierin, dat rechtstreekse deelnemingen in de dochter 
van de zijde van de staat, waarin de dochter haar bedrijf uitoefent, 
en haar uitgezetenen gestimuleerd worden. Dergelijke deelnemingen 
zijn van belang voor de staat waarin de dochter is gevestigd (nationale 
invloed op de ondernemingen) en voor de moeder (een groter ver
mogen waarmee gewerkt kan worden). Na een internationalejuridische 
fusie is de kans op dergelijke deelnemingen gering. De staat waarin 
de dochter is gevestigd moet dan immers participeren in een buiten
landse NV. 

Bij internationale concernvorming wordt tegenwoordig onder om
standigheden een procede toegepast waarbij bet niet zonder meer 

(r) Verg. SLAGTER, W.J., Compendium van het Ondernemingsrecht, tweede druk, biz. 330. 
De oprichting van vennootschap onder firma als samenwerkingsvorm kan volgens hem als 
,proefhuwelijk" beschouwd worden dat later gevolgd wordt door een hechter vorm van 
samenwerking. 
(2) BoucoURECHLIEV, J, Pour une Sarl Europeenne, 1973, biz. 76, 130 e.v. en 144 e.v. 
(uitgegeven in de serie: Le droit des affaires, Presses Universitaires de France). Dit hoek 
is besproken door SANDERS, P., in Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stich
tingen (T.V. V.S.), 1974, biz. 339 e.v. Verg. over deze studie ook: VASSEUR, M., Quo Vadis, 
Societas Europa, in bundel Quo Vadis, Ius Societatum?, 1972, biz. 231 e.v. 
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noodzakelijk is voor de samenwerking de goedkeuring van de aan
deelhouders te verwerven en niet van hen gevraagd wordt de aandelen 
om te ruilen of van de hand te doen (I). 

Deze methode heeft twee belangrijke voordelen in vergelijking met 
een juridische fusie : een sanctionering van het fusiebesluit is van de 
kant van de aandeelhouders niet vereist en het achterwege laten van 
een aandelenruil bewerkt, dat de afzonderlijke beursnoteringen van 
de NV' s in stand kunnen blijven, hetgeen bij een grensoverschrij
dende samenwerking als een voordeel beschouwd kan worden. 

Als wij de balans van deze in dit kader noodzakelijk summiere ver
gelijking van concernvorming en internationale fusie opmaken, ligt 
de conclusie voor de hand, dat de juridische fusie en in het bijzonder 
de internationale juridische fusie een weinig gangbaar precede zal 
zijn om tot concentratie te geraken. Van der Grinten stelt zelfs, dat 
voor het bedrijfsleven de juridische fusie nauwelijks interessant is (2). 
Niettemin moet deze opmerking van Van der Grinten toch enigs
zins genuanceerd worden. Uit statistische gegevens blijkt, dat in 
Duitsland van de IS ondernemingen die in I96o maar nog niet in 
I954 tot de so grootste industriele ondernemingen behoorden, 9 door 
middel van juridische fusies tot deze hogere regionen doorgedrongen 
waren (3]; Verder is het denkbaar dat de juridische fusie in populari
teit zal winnen, naarmate de concernvorming en het concernrecht 
zelf stringenter geregeld worden. Niettemin speelt de juridische fusie 
een aanzienlijk minder belangrijke rol in het economische leven dan 
de concernvorming. 

Men kan zich afvragen waarom van EEG-zijde prioriteit is gegeven 
aan projecten, waarin de internationale juridische fusie mogelijk 
wordt gemaakt (men denke hierbij aan het OVIF en het Statuut). 
Men zou verwachten, dat men zich in eerste instantie gericht zou 

(1) Men denke aan de Hoogovens-Hoesch-samenwerking. Overigens wordt in de praktijk 
goedkeuring gevraagd. De besturen van Hoogovens en Boesch stelden zich op het standpunt 
dat dit geenszins noodzakelijk is; verg. hierover VAN LEEUWE-VANDER GRINTEN, Fusies van 
ondernemingen (losbladig Kluwer), V-8, biz. 33 e.v. en LuTTER, M., Der Aktioniir in der 
Marktwirtschaft, 1974, uitgegeven in de Schriftenreihe der ]uristischen Gesellschaft, e. V.t., 
Berlin, blz. 17. Van Leeuwe en Vander Grinten bestrijden de stelling van de genoemde 
besturen. Het standpunt dat men in deze controverse inneemt, hangt waarschijnlijk 
samen met de visie die men in het algemeen heeft op de bevoegdheid van het bestuur 
(verg. hierover: TIMMERMAN, L., De beslotenheid nader beschouwd, T.V. V.S., 1975, biz. 
242 en 243). 
(2) VAN DER GRINTEN, W.C.L., De positie van het bestuur en de raad van commissarissen, 
in Problemen b~i fusie van NV en BV, 1975, biz. 30. (uitgegeven als dee! 13 in de Serie 
Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut). 
(3) LENEL, 0., Die Ursachen der Konzentration, zweite Auflage, biz. 384. 
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hebben op de creatie van een internationaal concernrecht (1). Waar
schijnlijk hebben de beide volgende redenen voor de aanpak der 
Europese cornmissie de doorslag gegeven. Een grensoverschrijdende 
juridische fusie is vrijwel niet te voltrekken. lnternationale concern
vorming is daarentegen een frequent voorkomend verschijnsel (z). 
Men heeft er waarschijnlijk de voorkeur aan gegeven een leemte op 
te vullen. Verder kennen de meeste lidstaten een regeling van de 
nationale juridische fusie, terwijl aileen Duitsland een regeling be
treffende het concernrecht kent. Men achtte het waarschijnlijk een
voudiger een regeling inzake de internationale fusie tot stand te bren
gen, omdat deze zijn pendant kent in de meeste nationale rechts
stelsels. 

II-B. Enkele methodische kanttekeningen 

4· De opstellers van het OVIF hebben in het algemeen ernaar ge
streefd hoofdregels neer te leggen in materiele bepalingen, terwijl 
voor wat betreft de uitwerking van deze principiele regels verwezen 
wordt naar de daarvoor in aanmerking komende nationale rechts
stelsels (3). 

Hiertoe heeft men veelal de in de antwerp derde EEG-richtlijn neer
gelegde hoofdregels in het OVIF opgenomen, terwijl voor zover de 
richtlijn geen eenheid voorschrijft, in het OVIF verwezen wordt naar 
het nationale recht. 

Koppensteiner heeft tegen deze methodiek bezwaar aangetekend (4). 
Hij acht in het algemeen een herhaling van materiele regels, die in 
de richtlijn vervat zijn, in het OVIF overbodig en is van mening, dat 
dit in ieder geval een motivering behoeft. Vanuit een meer practisch 
gezichtspunt kan ik niet inzien, dat er bijvoorbeeld bezwaar tegen 
bestaat, dat in het OVIF, evenals in de richtlijn, bepaald wordt dat 
de fusie goedgekeurd moet worden door de algemene vergadering. 
Het in het OVIF toegepaste procede heeft enerzijds mijns inziens als 
voordeel, dat een gemakkelijk leesbaar geheel van bepalingen is op-

(1) LuTTER, M. wijst in Zusammenfassung Europiiischer Unternehmen (Gutachten zum 48 
Deutschen ]uristentag, 1970, biz. 1:;n) op het belang van een internationaal concernrecht 
naast een regeling van de internationale juridische fusie. 
(2) Men vergelijke hiervoor o.a. de voorbeelden, die door VAN LEEUWEN, M., en VANDER 
GR1NTEN, W.C.L., Fusies van ondernemingen, V-8, genoemd werden. 
(3) Supplement 13/73 bij het bulletin voor de Europese Gemeenschappen, biz. 37 en 38. 
(4) KoPPENSTE1NER, H. G., Grundlagenkritische Bemerkungen zum EWG-Entwurf eines 
Ubereinkommens iiber die internationale Verschmelzung von Aktiengesellschaften, Rabels Z., 
1975, biz. 426. 
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gesteld. Anderzijds is, zoals Koppensteiner zelf toegeeft, door de 
combinatie van materieel recht en verwijzingsregels het gevaar ver
meden dat een strikt uniforme regeling voor de internationale fusie 
is voorgeschreven. Alhoewel ik in het algemeen kan instemmen met 
de in het OVIF gevolgde methodiek, betekent dit geenszins, dat ik 
van mening ben, dat de resultaten ervan in alle gevallen juist zijn. 
De in paragraaf III-B te bespreken voorschriften die voorzien in een 
bescherming van de schuldeisers schieten mijns inziens tekort. De 
oorzaak hiervan is echter dat de ontwerp derde EEG-richtlijn hier
voor een onvoldoende mate van rechtseenheid voorschrijft. lndien 
men zich in de richtlijn op een oplossing zou kunnen verenigen, kan 
het in het OVIF toegepaste procede met succes gebruikt worden. 

Koppensteiner stelt zonder twijfel terecht, dat in het OVIF aileen 
van de richtlijn afgeweken mag worden, voor zover het te regelen 
internationale feitencomplex hiertoe aari.leiding geeft (I). Hij voegt 
hieraan toe, dat de opstellers van het Verdrag deze eis onvoldoende 
recht hebben doen wedervaren (2). Het lijkt raadzaam, dat men bij 
de herziening van het OVIF nogmaals de richtlijn tegen het Verdrag 
afzet, te meer daar de richtlijn sedert de publicatie van het OVIF is 
gewijzigd. Niettemin onderschrijf ik het negatieve oordeel van 
Koppensteiner niet, voor zover het in deze verhandeling aan de orde 
gestelde onderwerpen betreft. De van de richtlijn afwijkende voor
schriften, die volgens Koppensteiner niet als zodanig gemotiveerd 
zijn, zijn ten dele van te geringe betekenis om tot eenzelfde oordeel 
als Koppensteiner te komen (art. 8 lid 2,9 onder a en I3 lid 2 OVIF). 
Verder kan ik de discrepantie tussen artikel I2lid I OVIF en artikel 5 
lid 2 richtlijn niet ontdekken, terwijl het verschil tussen artikel I 5 
OVIF en artikel 5 lid 3 richtlijn voornamelijk ontstaan is door de 
latere wijziging van de richtlijn, die in het OVIF nog niet verwerkt is. 

II-C. Het begrip juridische fusie 

5. De omschrijving van de juridische fusie in het OVIF om vat 
volgens de artikelen 4 (fusie door overneming) en 4I (fusie door 
oprichting van een nieuwe vennootschap) een drietal elementen : 

a. de op te slokken NV('s) worden ontbonden zonder vereffening. 
Het belang van het niet-plaatsvinden van de vereffening bestaat 
hierin, dat het gehele commerciele potentieel overgaat. 

(1) o.c., biz. 428. 
(2) o.c., biz. 427. 
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b. er vindt een overgang van rechtswege plaats van het gehele ver
mogen van de over te nemen NV op de overnemende NV of van twee 
NV's op de nieuw op te richten NV. 

Het voorschrift, dat het gehele vermogen van de over te nemen NV('s) 
overgaat op de overnemende NV, hangt samen met de bepaling, dat 
de over te nemen NV('s) bij de samensmelting ontbonden worden. 
Men kan immers geen verplichte ontbinding voorschrijven, voorzover 
niet tevens het gehele vermogen van de over te nemen NV overgaat. 

c. de aandeelhouders van de te absorberen NV('s) verkrijgen aan
delen in de overnemende NV. Een bijbetaling in geld tot ro % van 
de nominale waarde van de uit te geven aandelen is toegelaten (art. 4 
en 41 OVIF). De aandeelhouders in de over te nemen NV('s) zijn 
verplicht aandeelhouders te worden in de overnemende NV. 

De Commissie Vennootschapsrecht (r) heeft in haar bespreking van 
de antwerp derde EEG-richtlijn die van eenzelfde begrip juridische 
fusie uitgaat als het OVIF gesteld, dat het niet duidelijk is waarom 
de ontwerp-richtlijn zwijgt over de samensmelting waarbij de aan
deelhouders geen aandelen, maar contanten ontvangen. De Com
missie vindt het nadere overweging waard de laatste figuur tot het 
begrip juridische fusie toe te laten (2). Deze kritiek is mijns inziens 
niet geheel en al juist. Het is niet opportuun dat aandeelhouders die 
een redelijke prijs voor hun aandelen geboden wordt en hierop ingaan 
beslissen over de vraag of het vermogen van de over te nemen NV(' s) 
overgaat op een andere NV en de over te nemen NV ophoudt te 
bestaan. Mijns inziens is het niet juist, dat aandeelhouders die hun 
vennootschappelijke band met de fuserende NV's niet continueren, 
beslissen over zaken, die hen door hun uitkoop niet aangaan. Dit 
laatste is de consequentie indien men het begrip juridische fusie uit
breidt op de wijze, zoals door de Commissie Vennootschapsrecht 
gesuggereerd is (3). 
De aangegeven elementen van het begrip juridische fusie, zoals in 
het OVIF omschreven .stemmen overeen met de voorstellen die in 
de antwerp derde EEG-richtlijn vervat zijn. 

Het OVIF bestrijkt overigens ook de figuur, waarbij de overnemende 
NV een vennootschap opslokt, waarvan zij alle aandelen houdt 
(verg. art. 20 antwerp derde EEG-richtlijn). 

(1) Deze Commissie client de minister van justitie van advies in verband met de voorberei
ding van toekomstige wetgeving. 
(2) MAEIJER, J.M.M., Naamloze en Besloten Vennootschap, band 2, VI c-32. 

(3) Verg. hierover ook ScHOLTEN, Y., Fusies binnen de EEG, S.E.W., 1974, biz. 664. 
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Het is in deze bijzondere situatie niet noodzakelijk, dat alle voor
schriften, die bescherming bieden aan de aandeelhouders van de 
over te nemen NV, in acht genomen worden (art. 4 lid 2 OVIF). Het 
OVIF geeft mede een regeling voor het geval, dat de overnemende NV 
een gedeelte van de aandelen van de op te slokken NV in handen heeft. 

Bij beide bijzondere situaties is het problematisch, wat het lot is 
van de aandelen, die de overnemende NV verkreeg als gevolg van 
de fusie in ruil voor de aandelen in de over te nemen NV waarvan 
deze de eigendom had. Men moet aannemen, dat' deze aandelen teniet 
gaan (art. 20, lid 4, antwerp derde EEG-richtlijn). Overigens zijn 
de voorschriften van de antwerp tweede richtlijn inzake de verwer
ving van eigen aandelen bij deze transactie niet van toepassing 
(art. I9, antwerp tweede EEG-richtlijn). 

Beide bijzondere figuren laat ik in het vervolg buiten beschouwing. 

II-D. Het toepassingsgebied van het OVIF 

6. Uitgangspunt is, dat alleen NV's die onder de wetgeving van ver
schillende rechtsstelsels van een van de lidstaten ressorteren, een fusie 
in de zin van het OVIF kunnen sluiten. 

Deze NV' s moeten echter aan bepaalde voorwaarden voldoen : 

a. zij moeten erkend zijn volgens het erkenningsverdrag van 29 
februari I968 (I); 

b. uitsluitend de Franse delegatie stelt voor, dat aileen die erkende 
NV's een fusie overeenkomstig het OVIF mogen sluiten, die een 
bepaalde economische binding met de EEG hebben. 

7· ad a: Teneinde na te gaan, in hoeverre het erkenningsverdrag in 
het OVIF doorwerkt, zal eerst enige aandacht gewijd worden aan 
verschillende bepalingen uit het erkenningsverdrag. 

Artikel I van het erkenningsverdrag houdt in, dat NV's (2) die i. in 
overeenstemming met het recht van een lidstaat zijn opgericht, 
ii. op grond van dit recht drager van rechten en plichten kunnen zijn 
en iii; de statutaire zetel hebben binnen de grondgebieden van de 
lidstaten worden erkend. Uit dit artikel vloeien dus drie vereisten . . 

(r) Tezamen met een toelichtend rapport van Prof. B. GoLDMAN, gepubliceerd in het 
Tractenblad 1968, nr. II3; de tekst van het verdrag is opgenomen in MAEIJER, J.M.M., 
Naamloze en Besloten Vennootschap: band r, If-rr (losbladig Samson). Het verdrag bevindt 
zich nag in de parlementaire molen (nummer parlementaire stukken II.79o-r-6). 
(2) Er wordt aileen van NV's gesproken; Het OVIF heeft hierop aileen betrekking alhoe
wel het erkenningsverdrag een wijdere strekking heeft. 



voort voor de erkenning. De beide laatste eisen zijn practisch van geer. 
betekenis, omdat hieraan wat rechtsgeldig opgerichte NV' s betreft, 
altijd is voldaan (I). Deze eerste maatstaf verdient nadere bespreking 
omdat artikel 3 de mogelijkheid opent in bepaalde gevallen erkenning 
aan NV's te onthouden, alhoewel de NV is opgericht overeenkomstig 
het recht van een lidstaat. De lidstaten kunnen namelijk verklaren 
dat een NV die volgens het recht van een EEG-staat is opgericht, 
niet erkend wordt, indien de werkelijke zetel (d.w.z. de plaats waar 
het hoofdbestuur is gevestigd) zich bevindt buiten het grondgebied 
van de EEG en de vestiging in de EEG geen werkelijke band heeft 
met de economie van een lidstaat. In het toelichtend rapport bij bet 
erkenningsverdrag wordt niet verklaard wat de betekenis van bet begrip 
werkelijke band is. Drobnig is van mening, dat het een minder strenge 
maatstaf is dan de eis van een continue en effectieve band die gesteld 
wordt indien men in aanmerking wenst te komen voor de in artikel 
52-58 EEG-Verdrag gegarandeerde vrjiheid van vestiging. Hij meent, 
dat aan de maatstaf van de werkelijke band voldaan wordt, indien een 
NV een deel van haar economische activiteiten in de EEG verricht (2). 

Van deze mogelijkheid om artikel I erkenningsverdrag te modificeren 
zullen o.a. Frankrijk, Duitsland en Italie gebruik maken, terwijl 
Nederland en waarschijnlijk ook Engeland artikel I erkenningsver
drag zonder modificatie van toepassing zullen doen zijn (3). 

Waartegen werpt artikel 3 erkenningsverdrag een dam op? Neder
land staat toe, dat de werkelijke zetel van een volgens het Neder
lands recht opgerichte NV zich in een ander land dan Nederland 
bevindt. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een van buiten de EEG 
afkomstige NV in Nederland een NV opricht die vanuit een land 
buiten de EEG bestuurd wordt. Men wenst nu dat van buiten de 
EEG afkomstige NV' s niet van de vestigingsvrijheid die de artike
len 52-58 EEG-verdrag garanderen gebruik maken (4). Men wil 

(r) Supplement 13/73, Bulletin.voor de Europese Gemeenschappen, biz. 41. 
(2) DROBNIG, U., Das EWG-Ubereinkommen iiber die Anerkennung von Gesellschaften und 
juristischen Personen, Die Aktiengesellschaft, 1973; biz. 96. Een zelfde standpunt als DRoBNIG 
neemt GoLDMAN in (verg. Europiiisches Handelsrecht, 1973, biz. 491 en biz. r2o). 
(3) Verg. DROBNIG, U., o.c., biz. 95 en 96; Engeland zou tegen de aldaar oud-tijds reeds 
aangehangen incorporatieleer ingaan, indien zij het voorbehoud van artikel 3 zou maken. 
(4) Zowel C.Ae. UNrKEN VENEMA (Het EEG- Verdrag inzake erkenning van vennootschap
pen en rechtspersonen, N. V., 46, biz. r r r) als U. DRoBNIG (o.c., biz. 95) gaan ervan uit, dat 
dit de achtergrond van deze bepaling is. Dit is temeer plausibel daar Y. LoussouARN 
stelt, dat artikel 3 erkenningsverdrag voor Frankrijk een poging is het in artikel 58 EEG
verdrag verloren terrein terug te winnen (Les Incidences des Communautes Europeennes sur 
Ia Conception Frant;:aise du Droit International Prive, Rev. Triin. Eur., 1974, biz. 716). 
In zijn toelichtend rapport vermeldt B. GoLDMAN deze achtergrond van artikel 3 niet 
expliciet (Tractenblad, 1968, nr. r 13, biz. 29). 
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voorkomen, dat bijvoorbeeld een Amerikaanse corporation een geheel 
en al door haar beheerste Nederlandse dochter-NV gebruikt als 
opstapje om in de EEG van de vrijheid van vestiging gebruik te 
maken (1). 

De vraag rijst, of artikel 3 erkenningsverdrag hiertegen daadwerkelijk 
een dam opwerpt. Om deze vraag te beantwoorden zijn drie aspecten 
van belang : 1. artikel 3 erkenningsverdrag zal slechts in weinig 
gevallen van toepassing zijn. Het onthoudt immers alleen erkenning 
aan volgens het recht van een van de lidstaten opgerichte NV' s 
voorzover deze geen werkelijke band hebben met de economie van 
een van de lidstaten. Volgens mij moet men aannemen, dat de EEG
dochters van concerns, waarvan het hoofdbestuur buiten de EEG 
ligt in het algemeen een werkelijke band hebben met de economie 
van een van de lidstaten. Aan dergelijke dochter-NV's kan erkenning 
dan oak niet onthouden worden. Dit is oak volkomen juist : de Ameri
kaanse investeringen in Europa behoren tot de realiteit. Men kan 
deze niet negeren door bijvoorbeeld erkenning te onthouden aan 
de rechtsvorm, waarin deze investeringen gedreven worden (2). 
2. Artikel 3 erkenningsverdrag is overbodig. Artikel 52 EEG-ver
drag wordt namelijk zodanig uitgelegd, dat de vrijheid van vestiging 
alleen toekomt aan NV's die een effectieve en- continue- -band
hebben met een van de lidstaten (3). Het criterium van artikel 3 
is weliswaar iets minder stringent dan dat van artikel 52 EEG-ver
drag, maar in de weinige gevallen, dat artikel 3 toegepast kan worden, 
zal aan beide criteria voldaan zijn; beide vertonen een te sterke over
eenkomst. 3· Artikel 3 erkenningsverdrag schiet zijn doel voorbij, 
als het inderdaad met het oog op artikel 52-58 EEG-verdrag is op
genomen. Niet-erkenning heeft grate nadelen (4). Het is dan oak 

(1) Gegevens over de Amerikaanse investeringsgolf in Europa geeft LEVINSON, Ch. 
(Kapitaal, Inflatie en Multinationale Ondernemingen, Hfdst. 4). Hieruit blijkt dat de Ameri
kaanse investeringsgolf zich reeds heeft voltrokken. Met het opwerpen van een dam is 
men nu te laat, voorzover dit gewenst zou zijn. 
(2) Tot een andere conclusie komt KoPPENSTEINER (Grundlagenkritische Bemerkungen 
zum EWG-Entwurf eines Ubereinkommens iiber die Internationale Verschmelzung von Aktien
gesellschaften, Rabels Z., 1975, biz. 416). Hij miskent m.i. de betekenis van het criterium 
,werkelijke band met de economie van een van de lidstaten". Ook DROBNIG (o.c., biz. 94) 
kent terecht op grond van deze maatstaf een gering toepassingsgebied aan artikel 3 toe. 
T egen het standpunt van KoPPENSTE1NER pleit ook de gedachte die aan het in bijlage I 
vervatte Franse voorstel ten grondslag ligt (verg. deze par. ad b). De kritiek die hij richt 
op koppeling van het erkenningsverdrag met het OVIF, is m.i. dan ook niet steekhoudend. 
(3) SAUVEPLANNE, J.G., Vennootschappen en EEG-bepalingen; Vragen van Internationaal 
Privaatrecht in Vrijheid van Vestiging en Dienstverlening, 1965 (uitgegeven als dee! 4 van 
de serie Europese Monografieen), biz. 53; Verg. ook: KAPTEYN, P.J., en VERLOREN VAN 
THEMAAT, P., Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, Dee! 1A, tweede druk, 
biz. 213 en 214. 
(4) Deze zijn uitgebreid besproken door C.Ae. UNIKEN VENEMA, o.c., biz. III. 
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juister aan een vennootschap uitsluitend de vrijheid van vestiging te 
onthouden. 

De conclusie kan geen andere zijn, dan dat artikel 3 erkennings
verdrag een weinig effectieve (argument I), overbodige (argument 2) 
en weinige gelukkige (argument 3) dam opwerpt tegen de proble
matiek, waarin artikel 3 poogt te voorzien. J uist omdat artikel. 3 
sporadisch toegepast kan worden lijkt mij handhaving ervan niet 
onoverkomelijk. Scholten heeft t.a.v. een vergelijkbare problematiek 
opgemerkt : de betekenis ervan is slechts theoretisch, maar· het oog 
wil oak wat (I). 

Van geringe betekenis is oak artikel 9 erkenningsverdrag, op grand 
waarvan het toegelaten is op basis van de openbare orde aan een 
vennootschap erkenning te weigeren. In artikel 9 zelfzijn aanwijzingen 
te vinden, dat het begrip openbare orde beperkt moet worden 
uitgelegd. Artikel 9 bepaalt namelijk uitdrukkelijk, dat het de open
bare orde is in de zin van het internationaal privaatrecht. Dat be
tekent, dat niet alle beginselen van dwingend recht als zodanig mogen 
worden opgevat, doch aileen die, welke de grondslagen van het recht 
betreffen (2). Oak wordt uitdrukkelijk bepaald, dat de erkenning van 
eenmansvennootschappen niet op grand van de openbare orde 
mag worden geweigerd. In de doctrine wordt er bovendien de nadruk 
op gelegd, dat van een beroep op de openbare orde in het kader 
van de EEG voorzover het het handelsrecht betreft, met grate terug
houdendheid gebruik gemaakt client te worden. Anders worden de 
doelstellingen van de EEG in ernstige mate gefrustreerd (3). Aan 
een beroep op de openbare orde bestaat bovendien te minder be
hoefte, naarmate de harmonisering van het vennootschapsrecht 
voortschrijdt. 

Van welke geringe betekenis de artikelen 3 en 9 van het erkennings
verdrag oak zijn, in het OVIF kan men niet geheel en al aan deze 
bepalingen voorbijgaan. Het OVIF doet dit dan oak niet; artikel I 

bepaalt immers, dat aileen volgens het erkenningsverdrag erkende 
NV' s een fusie in de zin van het OVIF kunnen aangaan. Aan dit 
beginsel kan op verschillende wijze uitwerking gegeven worden. De 
meest vergaande uitwerking houdt in, dat een internationale fusie 
volgens het OVIF niet voltrokken kan worden, zodra een lidstaat 
een bij de fusie betrokken NV niet erkent. Een dergelijk rigoureus 

(1) ScHOLTEN, Y., De oprichtingsvereisten, N. V., 49, biz. 9· 
(2) Zitting I97I/I972-II790 (R852), nr. 3, biz. 4· 
(3) ZwEIGERT, K., Gemeinsamer Markt und Internationales Privatrecht, Festschrift Hallstein, 
1966, biz. 567. 
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stand punt is in de praktijk niet uit te voeren, omdat de autorite, ten 
die belast zijn met de controle op de geldigheid van de fusie de 
nauwelijks te realiseren taak zouden hebben om bij aile lidstateh 
te sonderen of zij de erkenning van de samen te smelten NV's 
weigeren (I). 

Een meer gematigde uitwerking brengt met zich, dat een fusie, waar
bij een NV is betrokken, die door een lidstaat op grand van het 
erkenningsverdrag niet wordt erkend, niet volgens het OVIF kan 
plaatsvinden voorzover die lidstaat de niet erkende NV op haar 
grondgebied heeft. Een bepaling van deze strekking is neergelegd 
in artikel I, lid 2, van het OVIF. Frankrijk, Duitsland en Italie zijn 
van mening, dat met artikel I, lid 2 de gedachten die aan de artike
len 3 en .9 van het erkenningsverdrag ten grondslag liggen, onvol
doende in het OVIF verdisconteerd worden. Zij wensen aan artikel I 

een derde lid toe te voegen, dat behelst, dat een internationale fusie 
geen gevolg heeft ten opzichte van een staat die een bij de fusie 
betrokken NV niet erkent, ook al heeft die staat geen direct belang 
bij de fusie. Op een bepaling van deze strekking is nogal wat af 
te dingen. Het gevolg van artikel I, lid 3, is, dat een internationale 
fusie in die zin een schizofrene situatie in het !even kan roepen, dat 
sommige lidstaten wei doch andere de fusie niet erkennen. In het 
kader van de EEG is dit een ongewenste situatie. 

In het Statuut treft men niet een bepaling aan, die vergelijkbaar is 
met artikel I, lid 3, OVIF. De motivering hiervoor is, dat men de 
gevolgen van een niet-erkenning van een oprichtende NV door een 
lidstaat voor de Europese NV zo beperkt mogelijk client te houden (2). 
Hetzelfde stand punt client ten aanzien van de internationale juridische 
fusie gehuldigd te worden. Het verzet van Nederland, Belgie en 
Luxemburg tegen artikel I, lid 3, OVIF is terecht. Tegen een door
werking van de artikelen 3 en 9 van het erkenningsverdrag bestaat 
op zichzelf geen bezwaar (verg. art. I lid 2). Aileen de wijze 
waarop artikel I, lid 3, OVIF dit wenst te verwezenlijken is niet 
gelukkig. 

8. ad b. In de aanvang van deze paragraaf is erop gewezen, dat de 
Franse delegatie ervoor heeft gepleit, dat naast de juridische aan
knoping van artikel I OVIF ook een economische voorwaarde gesteld 
wordt om als fusiepartner in een internationale fusie te kunnen 

(1) Supplement 13/73. Bullet.ir van de .Europese Gemeenschappen, biz. 42. 
(2) Zie toelichting op artikel 2 Statuut. 
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optreden (1). De door Frankrijk voorgestelde bepaling houdt in, dat 
NV' s die behoren tot een internationaal concern en onderworpen zijn 
aan de instructies van een vennootschap waarvan de werkelijke zetel 
zich buiten de EEG bevindt, niet een fusie volgens het OVIF kunnen 
aangaan. 
De Franse delegatie wekt in bijlage 1 de indruk, dat het OVIF geen 
economische binding voorschrijft. Dit is echter onjuist. Door aan 
artikel 3 erkenningsverdrag aan te haken is een bepaalde econo
mische binding voorgeschreven. Deze heeft echter een beperkt 
karakter, omdat erkenning niet onthouden kan worden aan NV's 
die een werkelijke band hebben met de economie van een lidstaat. 
Deze omstandigheid wordt in het Franse voorstel buiten beschouwing 
gelaten; in ieder geval zou voor de internationale juridische fusie een 
verdergaande economische binding worden voorgeschreven dan voor 
de erkenning of voor het in aanmerking komen voor de vrijheid van 
vestiging. 
Verder impliceert het Franse voorstel, dat de werking van de in 
het erkenningsverdrag verleende erkenning ingeperkt wordt. Dit is 
onjuist, omdat datgene, wat in het ene Verdrag met gulle hand ge
geven wordt, in het andere Verdrag teruggenomen wordt. 

In de toelichting op artikel 2, Statuut wordt gesteld dat het voor
schrijven van een economische binding voor een vennootschap die 
meewerkt aan de oprichting van een Europese NV praktisch niet uit te 
voeren is (2). lndien dit geldt voor de Europese NV, is dit oak van 
toepassing op het OVIF. Een criterium, zoals Frankrijk voorstelt, 
client op grand van bovenstaande argumenten niet in het OVIF 
opgenomen te worden. 
Het voorstel zou wellicht bijval verdiend hebben, indien door het 
niet-toelaten van de door Frankrijk ongewenst geachte fusies het 
vormen van grate monolitische eenheden verhinderd wordt. Dit is 
echter geenszins mogelijk. De aandelenfusie kan immers ook tot 
een zeer stringente concentratie leiden. Op grand van artikel 3 er
kenningsverdrag kan Frankrijk slechts in uitzonderingsgevallen er-

. kenning onthouden aan een Nederlandse NV die door een Amerikaan
se corporation wordt beheerst en de aandelen van een SA wenst over 
te nemen. 

(1) Het standpunt van de Franse delegatie is in bijlage I bij het OVIF opgenomen. 
(2) PIPKORN, E., Zur Entwicklung der Europiiischen Gesellschafts- und Unternehmensrecht, 
Zeitschrift fur Handels- und Wirtschaftsrecht, 137, 1973 kwalificeert het door Frankrijk 
voorgestelde criterium als ,sehr unscharf und schwer nachpriifbar" (biz. 42). 
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III. BESCHERMINGSREGELS 

III-A. De beschermingsregels ten bate van de aandeelhouders 

9· De procedure om tot een (internationale) juridische fusie te geraken 
verloopt voorzover deze voor de aandeelhouders relevant is, op de 
volgende wijze: de besturen van de fuserende NV' s stellen een fusie
ontwerp op (art. 3 antwerp derde EEG-richtlijn; art. 7 OVIF). 
Hierin zijn de belangrijkste gegevens betreffende de fusie opgenomen 
(o.a. naam en zetel van de betrokken NV's; omwisselingsverhouding). 
Bij het fusie-ontwerp dienen ook een aantal bijlagen te worden ge
voegd. Deze omvatten de statu ten van de fuserende NV' s ( deze 
eis wordt overigens in de richtlijn niet gesteld), verschillende jaar
rekeningen en het nag te bespreken toelichte:ti.de en deskundigen
rapport. Het fusie-ontwerp en de bijlagen (behalve het toelichtende 
en deskundigenrapport) dienen gepubliceerd te worden (art. 3, lid 3, 
antwerp derde EEG-richtlijn; de art. 13 en 14 OVIF). De besturen 
stellen elk afzonderlijk een uitvoerig rapport op waarin de in het 
fusie-ontwerp verschafte gegevens worden toegelicht. Hierbij dienen 
de juridische en economische aspecten aan de orde te komen (art. 5, 
lid r, antwerp derde EEG-richtlijn; art. II OVIF) (1). Het fusie
ontwerp wordt door (een) bij iedere NV afzonderlijk te benoemen 
deskundige(n) onderzocht (art. 5, lid 2, antwerp derde EEG-richtlijn; 
art. 12 OVIF). Het fusie-ontwerp en de bijlagen dienen in ieder 
geval een maand (derde richtlijn: 2 maanden) v66r de dag, waarop 
de algemene vergaderingen het besluit tot fusie dienen goed te 
keuren, ter beschikking van de aandeelhouders te zijn (art. 5, lid 3, 
antwerp derde EEG-richtlijn; art. 14 en 15 OVIF). Zij kunnen ervan 
een gratis afschrift verkrijgen (2). 

10. Wat betreft deze procedure schept de antwerp derde EEG
richtlijn op een aantal punten geen rechtseenheid. Het OVIF client 
nu door het stellen van een materiele regel of een verwijzingsregel 
of een combinatie van beide deze rechtsverscheidenheid zodanig op 
te he:ffen, dat de onderscheiden regelingen die het antwerp derde 
EEG-richtlijn toelaat, in elkaar passen. Geen eenheid schept de ant-

(1) De suggestie van NooTEBOOM, dat ook de fiscale aspekten aan de orde gesteld dienen 
te worden lijkt mij juist. Wat betreft de fiscale voorschriften- men denke hierbij in net 
bijzonder aan de dividendbelasting - zal altijd een zekere mate van rechtsverscheidenheid 
blijven bestaan (S.E. W., 1974, blz. 736). 
(2) Tussen de derde EEG-richtlijn en het OVIF enerzijds en het Statuut anderzijds 
bestaat dit verschil, dat het Statuut voorschrijft, dat t.b.v. zowel de aandeelhouders als de 
werknemers het bestuur een toelichtend rapport opstelt (art. 23a) terwijl de richtlijn en het 
OVIF afzonderlijke rapporten voorschrijven. 



-------------
_[~~7 ___ _ 

werp derde EEG-richtlijn ten aanzien van de kwalifi.katie van het 
fusieontwerp. Zo laat de richtlijn ruimte zowel voor het Duitse stelsel 
dat ervan uitgaat, dat een fusieovereenkomst gesloten wordt, voor
dat de algemene vergaderingen over de fusie besluiten (1), als voor 
het Franse stelsel dat voorschrijft dat een ontwerpfusieovereenkomst 
aan de algemene vergaderingen moet worden overgelegd (2). Het 
OVIF lost het door deze rechtsverscheidenheid opgeroepen probleem 
op door als materiele regel voorop te stellen, dat een fusie-ontwerp 
opgemaakt wordt, terwijl het Verdrag wat betreft de kwalifi.katie 
van het fusie-ontwerp een verwijzingsregel geeft die erop neerkomt, 
dat indien ingevolge de op een van de NV' s toepasselijke wet voor
afgaande aan de algemene vergadering een overeenkomst moet wor
den opgesteld, het fusieontwerp in de zin van het OVIF een derge
lijke overeenkomst is (art. 7, lid 3 OVIF). Dezelfde methode wordt 
gevolgd ten aanzien van het vormvoorschrift, waaraan het fusie
ontwerp moet voldoen. 

De diverse kwalifi.katies van het fusieontwerp werkten door in 
het moment waarop de fusie tot stand komt. Het moment van het 
van kracht worden van de fusie wordt ook bei:nvloed door de diverse 
controle-systemen die de lidstaten bij een fusie c.q. statutenwijziging 
hanteren. Teneinde de diverse systemen zoveel mogelijk intact te 
laten is in artikel 26 OVIF een uitermate complexe regel neergelegd 
die - sterk vereenvoudigd uitgedrukt - inhoudt, dat de internatio
nale fusie van kracht wordt op het moment, dat voor de betrokken 
NV' s alle voor de defi.nitieve totstandkoming vereiste rechtshandelin
gen zijn verricht en alle formaliteiten zijn vervuld. 

Zowel in artikel 7 als in artikel 26 is een zeer aanvaardbaar even
wicht tussen een zekere mate van uniformering en een behoud van 
de diverse nationale rechtsstelsels bereikt. Men kan aldus regelingen 
handhaven waaraan men in diverse lidstaten bijzonder gehecht is 
(men denke hierbij bijv. aan de preventieve overheidscontrole op 
statutenwijzigingen in Nederland) (3). 

De volgende opmerking van Loussouarn kan dan ook volledig onder
schreven worden : << L' originalite de la Convention reside surtout 
dans la combination ingenieuse des regles materielles et des regles 
de conflit que ses auteurs ont su realiser >> (4). 

(1) Par. 340 en 341 AktG. 
(2) Art. 374 Loi des Societes. 
(3) GoLDMAN, B., La Fusion des Societes de capitaux relevant de legislations nationales 
differentes, Kiilner Schriften zum Europarecht, II, biz. 304. 
(4) La Concentration des entreprises, Rev. Grit. Dr. Int. Prive, 1974, biz. 256. 
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Deze lovende kwalifikatie is zeker oak van toepassing op de oplossing 
die men gevonden heeft voor de uiteenlopende quorum- en meerder
heidsvereisten, die in de diverse lidstaten van kracht zijn voor het 
goedkeuringsbesluit dat de algemene vergaderingen in verband met 
de fusie moeten nemen. Men verwijst wat de beide fuserende ven
nootschappen betreft naar de respectieve nationale rechtsstelsels 
(art. I7, lid I OVIF). Verder worden uniforme maxima voorgeschre
ven met betrekking tot de over te nemen NV. Hiermee voorkomt 
men, dat een lidstaat het opslokken van een binnenlandse NV door 
een buitenlandse NV onmogelijk maakt (art. I7, lid 2 OVIF). Door 
het toelaten van quorum- en meerderheidsvereisten wordt oak een 
bepaalde bescherming van minderheidsaandeelhouders in het leven 
geroepen. 

11. In de versie van het OVIF van I967 was in een verdergaande 
bescherming van de minderheidsaandeelhouders van de over te nemen 
NV voorzien. Aan hen werd bij de totstandkoming van een inter
nationale juridische fusie de mogelijkheid gegeven de aandeelhouders
betrekking niet voort te zetten en een bedrag in contanten te ont
vangen (I). Voor een dergelijke regeling heeft in Nederland Honee 
gepleit (z). Honee voert als argument aan, dat het fusiebesluit een 
uitzonderlijk karakter heeft. Men kan hem hier bijvallen, omdat de 
tegenstemmende aandeelhouders van de over te nemen NV gedwon
gen worden in een ander samenwerkingsverband te participeren. 
Bij een internationale fusie betreft het zelfs een NV in een ander land. 

Oak de Commissie Vennootschapsrecht heeft gepleit voor een rege
ling die de tegenstemmende minderheidsaandeelhouder een betere 
bescherming biedt (3). Deze stelt een recht op schadevergoeding voor 
in verband met het feit, dat artikel I 8 antwerp derde EEG-richtlijn 
(evenals art. 35 OVIF) bepaalt, dat het door de algemenevergadering 
genomen besluit tot fusie niet op grand van materiele of formele 
gebreken vernietigd kan worden. Met deze regeling ontneemt men 
aan de aandeelhouders een belangrijk minderheidsrecht t.w. de ver
nietiging vari besluiten in strijd met de goede trouw. Mijns inziens 
is de redenering, dat het verlies van het recht om de vernietiging 
van een besluit te verkrijgen met het toekennen van een recht op 

(1) SoNNENBERGER, H.J., Der Vorentwurf eines Abkommens iiber die Internationale Fusion, 
Die A.G., 1969, biz. 384. 
(2) De bescherming van minderheidsaandeelhouders, N. V., 48, biz. 197· 
(3) Rapport inzake het voorstel voor een derde EEG-richtlijn d.d. 16 juni 1970, opgeno
men in MAEIJER, J.M.M., NV en BV, band 2 VI, c, biz. 29 e.v. (losbladig, Samson). 



schadevergoeding gecompenseerd client te worden, plausibel. Niet 
is duidelijk, of de commissie aan de toekenning van een uitkering 
in contanten de consequentie verbindt, dat het aandeelhouder
schap beeindigd wordt. Het is mijns inziens denkbaar, dat aan de 
benadeelde minderheidsaandeelhouder aileen een aanvullende schade
vergoeding wordt toegewezen met behoud van het aandeelhouder
schap. lndien het voorstel in deze zin uitgelegd mag worden bestaat 
tussen de standpunten van de Commissie en Honee een belangrijk 
verschil. Het bezwaar tegen het voorstel van de Commissie Vennoot
schapsrecht houdt dan in, dat het argument op basis waarvan Honee 
een << droit de retrait 1> voorstelt, niet ondervangen wordt. In het 
vervolg ga ik om deze reden van een uittredingsrecht uit. 

12. In verband met het uittredingsrecht doen zich in het bijzonder 
twee problemen voor : 

a. door een ongelimiteerd uittredingsrecht kan de bescherming van 
de schuldeisers aangetast worden ; b. het vaststellen van de hoogte 
van de vergoeding, die aan de uittredende aandeelhouders toegekend 
moet worden, is niet eenvoudig. Deze kan immers niet zonder meer 
aan de door de besturen voorgestelde omwisselingsverhouding ge
koppeld worden, omdat aan het toekennen van een uittredingsrecht 
mede de gedachte ten grondslag ligt, dat een onredelijke omwisse
lingsverhouding op grand van artikel 35 OVIF. niet geredresseerd 
kan worden. 

Honee heeft voorgesteld het probleem van de bescherming van de 
schuldeisers op te lassen door uittredingen slechts toe te Iaten tot 
10 % van het geplaatste kapitaal van de over te nemen NV. Deze 
limiet ontleent hij aan artikel 2 antwerp derde richtlijn, alwaar een 
bijbetaling van maximaal 10 % van het nominale bedrag per aandeel 
wordt toegelaten. T egen de achtergrond van de rechtsgrond, waarop 
het uittredingsrecht berust, is deze grens willekeurig. Het is niet 
begrijpelijk, dat een tegenstemmende aandeelhouder met een pakket 
van 15 % slechts voor 10 % wordt uitgekocht, wanneer de over
nemende NV over zoveel liquide middelen beschikt, dat het opkopen 
van het gehele pakket zonder bezwaren kan geschieden. 

Het volgende voorstel verdient mijns inziens de voorkeur. 

Ieclere tegenstemmende aandeelhouder kan verzoeken uitgekocht 
te worden tegen een prijs, die gerelateerd wordt aan de door de be
sturen voorgestelde omwisselingsverhouding. Hij client dit verzoek 
aan te melden bij de instantie, die in het land van de over te nemen 
NV belast is met het toezicht op fusies. (Men denke hierbij wat 



Nederland betreft aan de Commissie voor Fusieaangelegenheden 
van de Sociaal Economische Raad). Een tegenstemmende aandeel
houder kan aan de toezichthoudende instantie verzoeken, dat hij 
tegen een hogere prijs wordt uitgekocht. Een deskundige, die aan
gewezen wordt door het toezichthoudend orgaan, stelt een eventueel 
hogere prijs dan de omwisselingsverhouding vast. De kosten van de 
prijsvaststelling worden door de aandeelhouders die hierom verzocht 
hebben gezamenlijk gedragen. Teneinde de schuldeisers te bescher
men stel ik voor aan de overnemende NV de bevoegdheid toe te 
kennen de fusiecommissie te vragen om het uitkooprecht geheel of 
gedeeltelijk buiten toepassing te Iaten, wanneer zij over onvoldoende 
liquide middelen beschikt om op verantwoorde wijze aan het uitkoop
recht uitvoering te geven (I). 

Deze voorschriften dienen mijns .inziens zowel in de on twerp derde 
EEG-richtlijn als in het OVIF geincorporeerd te worden. De om
schrijving van de juridische fusie behoeft mijns inziens in verband 
met de uittredingsregeling niet gewijzigd te worden. Men kan immers 
voorschrijven dat het verzoek tot uitkoop binnen 3 maanden na het 
fusiebesluit ingediend moet worden bij de vestiging van de overge
nomen NV en bij de toezichthoudende instantie, ongeacht, of de 
fusieu_itgevoerci is. 

III-B. De bescherming van de schuldeisers 

13. De antwerp derde EEG-richtlijn heeft slechts een beperkte mate 
van harmonisatie van de diverse rechtsstelsels op het terrein van de 
bescherming van de schuldeisers van de op te slokken NV' s ten ge
volge. Artikel I I bepaalt dat de nationale wetgevingen het recht op 
zekerheidsstelling voor de schuldeisers van de over te nemen NV's 
regelen. Hiermee wordt opengelaten of aan de schuldeisers verleend 
wordt een bescherming a priori, d.w.z. een bescherming die wordt 
uitgeoefend, voordat de fusie van kracht wordt en de totstandkoming 
ervan kan vertragen, of een bescherming a posteriori. Bij de voor
bereiding van het OVIF heeft men ernaar gestreefd een uniforme 
materiele regeling te realiseren. Hierin is men echter niet geslaagd. 
De Italiaanse delegatie heeft aan de in het Italiaanse recht opgenomen 

(1) Dezelfde procedure is in het Pennington-rapport gecreeerd, indien een persoon of 
een N.Y. een pakket van 40% in een bepaalde N.Y. verworven heeft. Men is dan verplicht 
naar keuze van de overblijvende aandeelhouders een bod in contanten of een omwisselings
bod te doen. Men kan echter ontslagen worden van de verplichting tot het uitbrengen van 
een bod in contanten (art. 7, lid 9). 



bescherming a priori vastgehouden (r). De andere lidstaten geven 
echter de voorkeur aan een bescherming, die de totstandkoming van 
de fusie niet vertraagt. 

In artikel 27 Statuut heeft men zich met een systeem kunnen 
verenigen. Men heeft gekozen voor een bescherming a posteriori. 
Dit is opmerkelijk, omdat in de versie van het Statuut van 1970 
aan de schuldeisers de mogelijkheid gelaten werd het van kracht 
worden van de fusie te vertragen. In de toelichting op het nieuwe 
artikel 27 wordt over deze niet onbelangrijke wijziging slechts 
opgemerkt: << Aan dit systeem moet de voorkeur worden gegeven 
boven het oude daar het enerzijds de schuldeisers voldoende be
scherming biedt en anderzijds de uitvoering van de fusie niet wordt 
uitgesteld en aldus worc;lt vermeden dat andere belangen worden 
geschaad >>. 

Zander erop in te gaan, of voor fusies die door het Statuut bestreken 
worden, een bescherming a posteriori voldoende is client in ieder 
geval bezien te worden of een bescherming a posteriori voor fusies 
in de zin van het OVIF adequaat is. Sonnenberger is van mening, 
dat een dergelijke bescherming niet toereikend is, omdat de schuld
eiser in plaats van met een inlandse met een buitenlandse debiteur 
geconfronteerd wordt. Bij een niet-grensoverschrijdende fusie kan 
volstaan worden met een bescherming a posteriori (2). 

Naar mijn mening zijn de volgende punten beslissend voor de vraag, 
of schuldeisers bij een internationale fusie een bescherming a posteriori 
client toe te komen: r. Zijn binnen de EEG de NV-voorschriften 
die de schuldeisers beschermen wezenlijk verschillend ? 2. Dient de 
schuldeiser na de fusie in het land waarin de overnemende NV ge
vestigd is te procederen? Na invoering van de antwerp tweede 
EEG-richtlijn client de eerste vraag ontkennend beantwoord te 
worden. De tweede vraag kan oak met een ontkenning afgedaan 
worden. Op basis van artikel s. sub 5, EEG-executieverdrag kan een 
procedure ter zake van de exploitatie van een vestiging voor het 
gerecht plaatsvinden waar de vestiging is gelegen. Er is dan oak geen 
reden de schuldeiser terzake van een internationale fusie op een andere 
wijze te beschermen dan in het geval van een niet-grensoverschrij
dende fusie. Omdat de meeste EEG-landen bij een nationale fusie 
slechts een bescherming a posteriori kennen, is het gewenst dat in de 

(I) Art. 2503 cc. 
(2) SoNNENBERGER, H.J., o.c., Die A.G., 1969, biz. 384. 



derde EEG-richtlijn voor dit stelsel gekozen wordt (I). Hierop kan 
het OVIF dan voortbouwen. 

14. In het huidige OVIF (art. I8 t.e.m. 22) is echter een noodzake
lijk gecompliceerde regeling opgenomen. De noodzaak hiertoe was 
aanwezig, omdat een minimale overeenstemming over een principe
regeling afwezig is. Men heeft daardoor het procede, dat met succes 
bij de concipiering van de rechtsregels ter bescherming van de aan
deelhouders is toegepast, niet kunnen gebruiken. Hierbij heeft men 
telkens uitgaande van een minimale materiele uniformering die veelal 
op de antwerp derde EEG-richtlijn is gebaseerd, wat betreft de uit
werking van de principes kunnen verwijzen naar de nationale rechts
stelsels, zodat in het algemeen een aanvaardbaar evenwicht ontstond 
tussen de enerzijds noodzakelijke uniformering en het anderzijds 
gewenste behoud van de nationale rechtsstelsels. Het eerste deel van 
de regeling bestaat nu hierin, dat binnen 30 dagen na de openbaar
making van het fusieontwerp de schuldeisers van de overgenomen 
NV('s), wier schuld is ontstaan voor de openbaarmaking van het 
fusieontwerp, zekerheidstelling (2), kunnen verlangen. In dit artikel 
wordt in het midden gelaten, van welke NV (de overnemende of 
overgenomen NV) zekerheidstelling gevorderd kan worden. Het is 
onjuist te stellen, zoals Lowensteijn ten aanzien van artikel i I ant
werp derde EEG-richtlijn beweert (3), dat dit op een onzorgvuldige 
redactie zou berusten. Een schuldeiser kan 6f de overnemende NV 
Of de over te nemen NV aanspreken. Dit laatste heeft het voordeel, 
dat een schuldeiser oak v66r de fusie over een zekerheidstelling kan 
procederen in het land waarin de over te nemen NV is gevestigd. 
Indien binnen 8 dagen geen overeenstemming over de zekerheid
stelling is bereikt, dan schort de rechter het van kracht worden van 
de fusie op, totdat de door hem bevolen zekerheid is gesteld of het 
verzoek tot zekerheidstelling is afgewezen (bijv.: omdat de overne
mende NV voldoende solvent is). 

(1) Verg. hierover: VAN OMMESLAGHE, P., La proposition de troisieme directive sur !'harmo
nisation des fusions de societes anonymes, in bundel Quo Vadis, Ius Societatum, 1972, biz. 
138/139. VAN 0MMESLAGHE kiest weliswaar niet voor een van beide stelsels, maar spreekt 
de hoop uit, dat de eindversie van de richtlijn een verdergaande harmonisatie zal voor
schrijven. G. BEITZKE achtte reeds in 1966 een bescherming waarbij de schuldeisers in 
het ene land een bescherming a priori genieten, terwijl zij deze in het andere land niet 
hebben, niet in overeenstemming met de eis van gelijkwaardigheid van artikel 54, lid 3, 
onder g, EEG-Verdrag (Festschrift Hallstein, 1966, blz. 30 en 31). 
(2) Verg. over de vraag, waarin zekerheidstelling kan bestaan: LoWENSTEYN, F.J.W., 
De bescherming van schuldeisers bij fusie, N. V., 48, biz. 188. 
(3) O.c., l.c., Tegen het aanspraken van de over te nemen N.V. kan niet als bezwaar wor
den aangevoerd, dat de overnemende N.V. geabsorbeerd wordt; door de juridische fusie, 
zal de zekerheidstelling uiteindelijk op de overnemende N.V. rusten. 
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Het tweede gedeelte van de regeling houdt in, dat schuldeisers van 
de overgenomen NV binnen 3 maanden na vervulling van de formali
teiten inzake de openbaarmaking van de fusie zekerheidstelling kun
nen verlangen. Indien binnen 8 dagen (r) partijen geen overeen
stemming bereiken, kan de rechter een zekerheidstelling bevelen. 
De vordering wordt onmiddellijk opeisbaar, indien niet binnen 
r maand tot een zekerheidstelling is overgegaan. Artikel 21 bepaalt, 
dat een lidstaat ervoor kan kiezen de beschermingsregels oak te laten 
gelden voor schuldeisers van de overnemende NV. Koppensteiner 
merkt mijns inziens terecht op, dat nu hiervoor geen voorziening is 
getroffen bij de derde EEG-richtlijn, het juister is te verwijzen naar 
het nationale recht. (2) 

Men zou immers op deze wijze een strenger regime voor de inter
nationale fusie kunnen creeren. 

Evenals de antwerp derde EEG-richtlijn, gaat het OVIF ervan uit, 
dat de schuldeisers recht hebben op zekerheidstelling. Tegen een 
dergelijk stelsel heeft de Comrnissie Vennootschapsrecht bezwaar 
aangetekend. Deze Commissie pleit voor een voorziening, die im
pliceert dat de schuldeiser moet waarmaken, dat er behoefte aan een 
zekerheidstelling bestaat. In het algemeen bestaat er immers geen 
behoefte aan een zekerheidstelling (3). Tegen het stelsel van de com
missie kan aangevoerd worden, dat het voor een schuldeiser lastiger 
is aan te tonen, dat een NV niet solvent is. Dit argument verliest 
echter overtuigingskracht wanneer in de gehele EEG naast de reeds 
geldende voorschriften omtrent de publicatie van de jaarrekening 
van een NV oak de inhoud ervan geharmoniseerd is. Als de antwerp 
vierde richtlijn is ingevoerd, is het stelsel van de Commissie Ven
nootschapsrecht plausibel. 

III-C. Medezeggenschap van werknemers bij de totstandkoming van de 
internationale juridische fusie 

15. Het OVIF bevat geen bepalingen over de wijze waarop de mede
zeggenschap van de werknemers bij de totstandkoming van de inter
nationale juridische fusie gerealiseerd client te worden. Uit de toe
lichting op het OVIF blijkt, dat te zijner tijd bepalingen die de 
medezeggenschap regelen, zullen worden toegevoegd. 

(r) Het Statuut schrijft een termijn van twee weken voor (art. 27). 
(2) -KoPPENSTEINER, G.H., Grundlagenkritische Bermerkungen zum EWG-Entwurf eines 
Ubereinkommens uber die Internationale Verschmelzung von Aktiengesellschaften, Rabels Z., 
1975, biz. 436. 
(3) MAEIJER, J.M.M., Naamloze en Besloten Vennootschap, band 2, VI-c-38. 
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In de diverse ontwerp EEG-regelingen die beschermingsregels geven 
in verband met het aangaan van een fusie in de ruime zin van het 
woord, is wat betreft de inspraak van de werknemers een min of 
meer vast patroon te onderkennen. De ontwerp derde EEG-richt
lijn (interne juridische fusie), het rapport Pennington (aandelen
fusie), de ontwerp-richtlijn tot harmonisatie van de wettelijke be
stuursrechtelijke voorschriften betreffende het behoud van de rechten 
en voordelen van de werknemers bij de fusies van vennootschappen, 
overdrachten van vestigingen en concentraties van ondernemingen ( 1) 
en het Statuut (art. 23 c, d, en e) schrijven voor (2): 

1. Vertegenwoordigers van de werknemers (3) worden schriftelijk 
voorgelicht omtrent de juridische, economische en sociale ge
volgen van de fusie. Voorzover de vertegenwoordigers van de 
werknemers dit wensen client een bespreking plaats te vinden 
tussen de besturen van de fuserende NV's en deze vertegenwoor
digers. De voorlichting van de factor arbeid client telkens voordat 
de fusie voltrokken wordt te geschieden; er bestaat echter geen 
verplichting de werknemers in te lichten, voordat de besturen 
van de fuserende NV' s overeenstemming over de fusie hebben 
bereikt. 

2. De besturen van de betrokken NV's zijn verplicht onderhande..: 
lingen aan te knopen met de vertegenwoordigers van de werk
nemers, indien de belangen van de werknemers naar het oordeel 
van de vertegenwoordigers door de fusie geschaad worden. Deze 
onderhandelingen hebben ten doel overeenstemming te bereiken 
over de maatregelen die de nadelen voor de werknemers zo gering 
mogelijk doen zijn. Deze maatregelen worden in een zogenaanid 
sociaal plan vervat. 

(1) Pb. nr. C 104/1 van 13.9.I974; laatstelijk gewijzigd bij Com (75) 429 final; indien in 
het OVIF geen voorziening inzake de medezeggenschap wordt getroffen, is deze regeling 
op de internationale juridische fusie van toepassing. 
(2) Tussen de diverse regelingen bestaan verschillen. Voor zover deze van belang zijn, 
bespreek ik de nuances die de voorschriften vertonen in het vervolg van deze paragraaf. 
(3) Met deze formulering heeft men beoogd dat ,het aan de lidstaten (wordt) overgelaten 
te bepalen of dit recht op inzage moet worden toegekend aan de bevoegde vertegenwoor
diging in de betrokken onderneming danwel in de daarin vertegenwoordigde vakverenigin
gen". (toelichting op art. 6 derde EEG-richtlijn in de versie van 4 januari 1973). Sanders 
stelt dat de voorlichting zowel aan de ondernemingsraad als de vakorganisatie verschaft 
moet worden (Informatie en zeggenschap in de onderneming, in bundel Verzekeringen van 
Vriendschap, 1974, blz. 218, noot 4). M.i. is het twijfelachtig of bovenaangehaalde toe
lichting aan deze uitleg steun geeft. Een bijzonder probleem rijst bij de uitleg van SANDERS 
bij de vraag, wie de nog te bespreken sociale arbitrage kan inroepen. Het is m.i. niet aan
nemelijk, dat men aan beide afzonderlijk deze bevoegdheid toekent. Nietternin ga ik er in 
het vervolg vanuit, dat de uitleg van Sanders de juiste is. 
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3· Indien geen overeenstemming bereikt wordt, beslist een arbitrage
commissie over de te nemen maatregelen. Sanders spreekt in 
dit verband van sociale arbitrage (I). 

4- De doorvoering van de fusie kan plaatsvinden, ook al is de onder 3 
aangegeven procedure niet afgesloten. 

16. Bij dit grondpatroon kunnen verschillende kanttekeningen ge
plaatst worden. Zo kan vastgesteld worden, dat de factor arbeid geen 
invloed behoeft te hebben op de inhoudelijke aspecten van het 
fusie-accoord tussen de besturen. Uit de gedachte, dat geen overeen ... 
stemming tussen werknemers en de fuserende NV's vereist is over het 
doorvoeren van de fusie en het ontbreken van een accoord over 
maatregelen die een benadeling van de werknemers voorkomen, de 
fusie niet behoeft te vertragen, vloeit mijns inziens voort, dat fusie 
het samengaan van kapitaalsorganisaties (2) is, waarbij de belangen 
van de werknemers niet mogen worden geschaad. 

Men heeft met belangen van de werknemers alleen het oog op eco
nomische belangen. De regeling inzake de sociale arbitrage is immers 
ontleend aan de paragrafen II I en I I 2 Betriebsverfassungsgesetz 
I972. Volgens paragraaf 112 stelt een << Einigungsstelle >> het sociale 
plan vast, indien de ondernemer en de << Betriebsrat >> hierover geen 
accoord kunnen sluiten. In de Duitse literatuur heerst de eenduidige 
opvatting, dat het sociale plan alleen de economische belangen van 
de werknemers betreft (3). 

Bovendien kan de arbitragecommissie vanwege de juridische structuur 
van de NV geen bindende beslissing nemen over niet-economische 
belangen van de werknemers. Indien bijvoorbeeld na de fusie de 
medezeggenschap van de werknemers van de over te nemen NV, 
voorzover deze in de raad van commissarissen is gei:nstitutionaliseerd, 

(1) Informatie en zeggenschap in de onderneming, in bundel Verzekeringen van Vriendschap, 
1974, biz. 218. 
(2) ALBEDA, W. vraagt zich in Problemen bij fusie van N. V. en B. V. af, of het uitgangspunt, 
dat het gaat om de fusie van kapitaalsorganisaties adequaat is (biz. 27). Als men het uit
gangspunt, dat de N.V. kapitaalsorganisatie is, wenst te verlaten, is een grondige ombouw 
van de N.V. noodzakelijk. Hierin slaagt men aileen, als de traditionele beslissingen die de 
aandeelhouders kunnen nemen, zoals de statutenwijziging en dividendvastelling, niet zonder 
meer bij hen berusten (zie DAVIES, P.L., Employee Representation on Company Boards and 
Participation in Corporate Planning, Modern Law Review, 38, biz. 259 en 260). Aan het ter 
discussie stellen van deze bevoegdheden is men nog niet toe. Het is tegen deze achtergrond 
juist, dat men als uitgangspunt kiest, dat de fusievan N.V.'s een samengaan van kapitaals
organisaties is. 
(3) FITTING, K., e.a., Betriebsverfassungsgesetz, Handkommentaar, IO Auflage, biz. 804. 

3I3 



vervalt, omdat het recht van de overnemende NV een dergelijke 
regeling niet kent, kan de arbitragecommissie geen beslissing nemen, 
die dit voorkomt. De beslissingsbevoegdheid hierover berust immers 
bij bestuur en aandeelhouders. 

De laatste algemene kanttekening is, dat de sociale arbitrage is voor
geschreven, teneinde te verhinderen, dat de besturen eenzijdig de 
maatregelen vaststellen die de nadelige gevolgen van de fusie voor de 
werknemers behelzen. Aan de verplichte arbitrage bestaat te meer 
behoefte; omdat de uitgangspositie van de werknemers vrij zwak is. 
Zij behoeven immers niet ingeschakeld te worden, voordat de besturen 
een fusieaccoord gesloten hebben. 

17. Het is te verwachten, dat in het OVIF te zijner tijd een regeling 
opgenomen zal worden die de boven aangegeven structuur vertoont. 
Het is zinvol een dergelijke regeling af te zetten tegen het Neder
landse recht. Vergelijkbaar zijn (I): 

1. de SER-fusiegedragsregels (2): de kern van de medezeggenschap 
van de werknemers is te vinden in artikel I 8 : de besturen van de 
fuserende ondernemingen dienen de vakorganisaties in de gelegen
heid te stellen overleg te plegen over de fusie, voordat definitieve 
overeenstemming over de fusie is bereikt. Dit overleg betreft niet 
alleen de sociale aspecten van de fusie, maar ook de wenselijkheid 
van de fusie in het algemeen. De SER-fusiecommissie onderstreept 
dit in de toelichting op artikel I 9 : 
<< De opmerkingen van de vakorganisaties moeten van invloed kunnen 
zijn op het al dan niet bereiken van overeenstemming over de fusie 
en op de inhoud en de modaliteiten van deze overeenstemming, met 
inbegrip van de prijs )}, Deze gedachte wijkt af van het uitgangspunt 
dat aan de Europese voorstellen ten grondslag ligt. De Europese 
Commissie wenst immers, niet dwingend aan de factor arbeid een 
bei:nvloedingsmogelijkheid op het tussen de besturen te sluiten 
fusieaccoord toe te kennen. Overigens betekent de zeggenschap die 
de vakorganisaties in het Nederlandse recht ten aanzien van een fusie 

(I) Niet vergelijkbaar is de in artikel 2: I 53 e.v. toegekende medezeggenschap via de com
missarissen. Deze regeling wordt trouwens niet geraakt door de in het OVIF op te nemen 
regeling. Verder blijven buiten beschouwing aspecten, die wat betreft het Nederlandse recht 
geen principiele moeilijkheden zullen opleveren. Men denke hierbij aan de inhoud van de 
schriftelijke stukken, die aan de vakorganisaties c.q. ondernemingsraad overhandigd moeten 
worden. 
(2) De SER-fusiegedragsregels zijn opnieuw vastgesteld in de vergadering van de SER 
van 2I november I975· De artikelen I4 e.v. zijn van toepassing, zodra bij een van de be
trokken ondernemingen tenminste IOO werknemers werkzaam zijn. 



toekomt, geenszins dat zij in juridicis een recht van verzet tegen de 
fusie hebben. De ultimatieve beslissingsbevoegdheid ten aanzien 
van de fusie berust bij het bestuur en de aandeelhouders. Materieel 
hebben de vakorganisaties niettemin belangrijke invloed op het 
fusiegebeuren. Een fusie levert immers een aanzienlijk risico op, 
indien de werknemers zich ertegen verzetten (r). De vakorganisaties 
kunnen een fusie trachten te verhinderen via de machtsmiddelen die 
hen ten dienste staan; men denke hierbij aan een staking of bedrijfs
bezetting (2). Men kan stellen, dat de vroegtijdige inschakeling van 
de vakorganisaties, zoals voorzien in de SER-fusiegedragsregels, aan 
hen een goede uitgangspositie verschaft om van hun machtsmiddelen 
een effectief gebruik te maken. 

2. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR): In de SER-fusie
gedragsregels is voorgeschreven dat indien de vakorganisaties hiertoe 
de wens te kennen geven, overleg gepleegd wordt over het tijdstip 
van inschakeling van de ondernemingsraad. Uit artikel 25, lid r, 
onder a en f, WOR blijkt, dat de ondernemingsraad geraadpleegd 
client te worden over de fusie, voordat de besturen overeenstemming 
bereikt hebben. Een consultatie kan achterwege blijven indien 
zwaarwichtige belangen zich ertegen verzetten. Na het besluit tot 
fusie client de raad een advies uit te brengen over het sociale plan, 
dat meestentijds door het bestuur in overleg met de vakorganisaties 
is opgesteld. Een in het oog springend verschil met de Europese 
voorstellen is, dat in het Nederlandse recht de opstelling van een 
sociaal plan uiteindelijk overgelaten wordt aan het bestuur, terwijl 
in de Europese voorstellen de verplichte arbitrage impliceert, dat 
het bestuur de ultimatieve beslissingsbevoegdheid over dat plan 
verliest. 

18. De vraag rijst welke rechtsregels inzake de inspraak van werk
nemers van toepassing zijn op een internationale juridische fusie, 
indien in het OVIF een stelsel van bepalingen wordt opgenomen 
van de bovenomschreven Europese snit. Deze vraag is in het bij
zonder relevant indien de SER-fusiegedragsregels en de WOR op 
grand van de daarin vervatte bepalingen op internationale fusies 
van toepassing zijn. Uit de SER-fusiegedragsregels (art. rs) (3) 

(1) SLAGTER, W.J., T.V. V.S., 1973, biz. 238. 
(2) ALBEDA, W., De positie van de werknemers, in Problemen bij fusie van NV en BV 
biz. 24. 
(3) De SER-fusiegedragsregels zijn van toepassing op een ioternationale fusie, wanneer 
bij de Nederlandse onderneming tenminste 100 werknemers werkzaam zijn en de fusie 
tot de Nederlandse rechtssfeer behoort. 
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en de WOR (art. 2) blijkt dat dit inderdaad het geval is. Verder client 
er op gewezen te worden, dat in het algemeen de Europese voor
stellen uitdrukkelijk bepalen, dat zij voor de werknemers gunstiger 
regelingen onverlet laten (1). Ik ga ervan uit dat een bepaling van 
dezelfde strekking oak in het OVIF wordt gei:ncorporeerd. Mijns 
inziens is dit aannemelijk, omdat in het OVIF op verschillende 
plaatsen ruimte wordt gelaten voor verdergaande nationale regelin
gen. 
Een dergelijk complex van regels impliceert, dat de Nederlandse 
vakorganisaties en de ondernemingsraad van de Nederlandse NV 
diebij de grensoverschrijdende fusie betrokken zijn, v66r de overeen
stemming tussen de besturen tot overleg uitgenodigd c.q. geraad
pleegd moeten worden. Als bezwaar hiertegen kan ingebracht worden, 
dat de werknemers die bij dezelfde fusie betrokken zijn, maar aan 
NV's in verschillende lidstaten verbonden zijn, ongelijk behandeld 
kunnen worden. Mijns inziens weegt dit argument niet al te zwaar, 
omdat telkens aan bepaalde minimum-vereisten voldaan moet zijn. 
Verder is het wellicht wenselijk, aan diverse lidstaten een marge te 
laten om naar eigen inzicht de medezeggenschap te regelen (2). 

Als nadeel van een dergelijke regeling kan genoemd worden, dat 
de onderhandelihgen over de fusie met de Vertegeflwoordigers van. de 
werknemers meestal gescheiden moeten plaatsvinden. Voorzover 
hierbij vakorganisaties in verschillende landen betrokken zijn, kan 
dit aanleiding geven tot een verdeel- en heerspolitiek. Deze conse,. 

(1) Aileen het Statuut bevat niet een dergelijke bepaling. Op grond van artikel 7 moet men 
aannemen, dat verdergaande nationale voorschriften niet toegepast kunnen worden. Het 
is mij niet duidelijk, waarom een dergelijke bepaling niet is opgenomen. Men kan niet stel
len, dat het Statuut als uniforme regeling het niet verdraagt, dat verwezen wordt naar ver
dergaand nationaal recht (men vergelijke de artt. 24, lid r, en 24, lid 2). Verder schrijft 
het Statuut voor, dat bij andere vormen van samenwerking dan juridische fusie de Europese 
ondernemingsraad gehoord moet worden v66r de beslissing van het bestuur (art. 125). 
Het argument dat voor dit verschil aangevoerd wordt, houdt in, dat de eindbeslissing over 
een jui:-idische fusie bij de aandeelhouders berust. Dit snijdt echter geen hout: de eind
beslissing over andere wijzen van samenwerking berust veelal ook bij de aandeelhouders; 
het bestuur moet ook bij een juridische fusie een beslissing nemen (m.n. in verband met 
het opstellen van een fusieontwerp). Men kan ook niet als argument aanvoeren, dat de tot
standkoming van een SE hierdoor verhinderd zou kunnen worden. Geen nationaal recht
stelsel kent immers aan de werknemers een recht van verzet tegen de fusie toe. 
(2) Overigens is deze marge noodzakelijk vrij gering. lndien een bepaald land essentieel 
afwijkende voorschriften invoert t.a.v. de inspraak van werknemers bij fusie bestaat het 
gevaar, dat zij zich uit de fusie-markt prijst. Het verschil tussen het Nederlandse recht en 
de Europese voorstellen inzake het tijdstip van inschakeling van de werknemers is m.i. 
wei belangrijk maar niet essentieel. Een essentieel verschil bestaat er tussen verschil
lende rechtsstelsels, indien sofumige Ianden wei en andereniet aan de werknemers een recht 
van verzet toekennen. Overigens impliceert het Nederlandse stelsel wei, dat de beinvloe~ 
dingsmogelijkheden van de factor arbeid op allerlei vraagstukken die met de fusie samen
hangen groter zijn, dan in de EEG-voorstellen. Hierdoor laat zich m.i. ook verklaren, 
waarom in Nederland aan sociale arbitrage geen behoefte bestaat. 
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quentie client men echter te aanvaarden, zolang in EEG-verband 
voor internationale ondernemingen overleg met de internationale 
vakbeweging niet is voorgeschreven. Ret is mijns inziens een ano
malie, indien men voorschrijft, dat de werknemers in diverse lid
staten bij het fusieoverleg gezamenlijk optrekken, terwijl zij na de 
fusie gescheiden optreden bij bijvoorbeeld de opstelling van een 
collectieve arbeidsovereenkomst (1, 2). 

De woorden ,onverlet laten" impliceren niet, dat Nederlands recht 
de sociale arbitrage terzijde stelt. Deze is immers in het Nederlandse 
recht onbekend (3). Overigens is het wel twijfelachtig of de sociale 
arbitrageprocedure past in het huidige patroon van de Nederlandse 
arbeidsverhoudingen. De Sociaal Economische Raad wijst erop, dat 
zij in strijd is met de gedachte dat de sociale partners onder eigen 
verantwoordelijkheid en in vrijheid geschillen tot een oplossing 
brengen (4). Niettemin lijkt het onaannemelijk, dat de Europese 
Commissie van de arbitrageregeling nog afstand zal nemen. Hij 
komt immers in alle voorstellen voor. 

De conclusie is, dat een regeling, met een structuur, zoals de diverse 
fusierichtlijnen vertonen inzake de bescherming van werknemers, 
niet onaanvaardbaar is, indien althans wat betreft het tijdstip van 
inschakeling van de werknemers verwezen wordt naar het nationale 
recht. 

(I) Over de mogelijkheden om tot Europese CAO's te komen: ERDMANN, E.G., Arbeits
rechtliche Aspekte im intemationalen Untemehmensverbund in Recht und Steuer der inter
nationalen Unternehmensverbindungen, biz. I79-I82; -SAcKER, E. F., Arbeits- und Sozial
recht in multinationalen Unternehmensverbund in Recht und Steuer der internationalen Unter
nehmensverbindungen, 1972, biz. 200-203; en REHBINDER, E., Das auf multinationale Unter
nehmen anwendbare Recht, in Deutsche Zivil- und Kollisionsrechtliche Beitriige zum IX 
intemationalen Kongres fur Rechtsvergleichung in Teheran, I974, biz. I34-I42· 
(z) Een andere vraag is, of het bestuur van de overnemende NV verplicht is met het 
bestuur van de over te nemen NV de onderhandelingen met de werknemersvertegenwoor
digers bij deze laatste NV te voeren. Hierin voorzien zowel het Statuut (art. 23c) als de 
ontwerp derde EEG-richtlijn (art. 6). Ook bevat de ontwerp EEG-richtlijn com (75) 429 
een dergelijke bepaling (art. 9, lid I). 
(3) Niet vergelijkbaar is het in het Nederlandse recht in te voeren beroepsrecht tegen be
slissingen van de ondernemer, waarbij een advies van de ondernemingsraad niet is op
gevolgd. De in het Europese recht voorgestelde arbitrage laat immers niet toe, dat de onder
namer aileen een beslissing neemt over het sociale plan. Het collectieve beroepsrecht komt 
dus niet aan de orde. (parlementaire stukken I974/I975. nr. I3.350). 
(4) Zie het SER-advies I975, nr. 9, biz. 11; E. P. DE joNG merkt in Een inleiding tot het 
denken over arbeidsconfliktenrecht (diss. Utrecht, I975) in een algemeen verband op: ,Ant
woorden op deze vragen die erin zouden resulteren, dat de autonomie va~roepen in het 
bedrijfsleven zou worden beperkt ten behoeve van paritair of tripartiet samengestelde in
stellingen lijken tegen de achtergrond van de Nederlandse ontwikkelingstendensen ener
zijds en van de Britse experimenten anderzijds nauwelijks realiteitswaarde te hebben" 
(biz. 193). 
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IV. MEDEZEGGENSCHAP NA DE INTERNATIONALE JURIDISCHE FUSIE 

IV-A. De medezeggenschap die in de ondernemingsraad geinstitutionali-
seerd is 

19. Na een internationale juridische fusie is tenminste een NV 
naar nationaal recht verdwenen, omdat een NV die door een ander 
rechtsstelsel beheerst wordt dan de opgeslokte NV (bij de fusie door 
oprichting van een nieuwe NV: een van de opgeslokte NV's) deze 
heeft geabsorbeerd. De vraag rijst, of het Nederlandse medezeggen
schapsregime, voorzover dit in de WOR en BK 2 B. W. is gei:nstitu
tionaliseerd, niet aangetast wordt na de internationale juridische 
fusie. 
De omschrijving van het begrip << onderneming )) in artikel I WOR (I) 
en het aanhaken aan deze definitie in artikel 2 heeft als consequentie, 
dat de toepasselijkheid van de WOR niet wordt bei:nvloed door een 
wijziging van het vennootschapsstatuut. Dit impliceert, dat na de 
fusie de WOR van toepassing is op de Nederlandse vestiging van 
bijv. een Italiaanse SA die een Nederlandse NV heeft geabsorbeerd, 
voorzover althans de N ederlandse onderneming tevoren onder de 
WOR ressorteerde. Koopmans meent bovendien, dat een onder
neming in Nederland gelegen moet zijn om onder het WOR-regime 
fe vallen- (2): -De WOR heeff a us territoriale werking. Hiervoor kan 
als argument aangevoerd worden, dat de wetgever als intentie had 
in de WOR uitsluitend voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen 
de medezeggenschapsproblematiek op te lassen. Verder worden 
bij de controle op de naleving van de WOR een aantal specifiek 
Nederlandse instanties ingeschakeld (men denke aan de in art. 37 e.v. 
genoemde bedrijfscommissies en de in dezelfde artikelen te hulp 
geroepen Sociaal Economische Raad). 

De territoriale werking brengt met zich, dat - het bovenstaande 
voorbeeld vasthoudend- de permanent in Italic werkzame arbeiders 
niet meegeteld worden in verband met de verplichting tot instelling 
van een OR in Nederland. 

(I) In artikel I wordt onderneming omschreven als ,elk in de maatschappij als zelfstandige 
eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid 
wordt verricht". Artikel 2 bepaalt, dat een ondernemer die een onderneming in stand houdt 
waarin de regel ten minste Ioo personen werkzaam zijn, een ondernemingsraad client in 
te stellen. 
(2) KooPMANS, T., De internationaalrechtelijke aspecten van de arbeidsovereenkomst, Mede
delingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, nr. 53, blz. 12. Het
zelfde standpunt wordt in het algemeen in West-Duitsland gehuldigd t.a.v. de Betriebs
verfassungsgesetz (verg.: DAUBLER, W., Mitbestimmung im IPR, Rabels Z., 1975, biz. 446 
en 447, en de aldaar in noot I 1 aangehaalde literatuur); overigens is in de Duitse literatuur 
een tendens merkbaar, waarbij de territoriale werking wordt gerelativeerd (verg. de op
merkingen in noot 2, blz. 3I9). 
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Artikel 33 WOR bepaalt dat een ondernemer verplicht is een cen
trale OR in het leven te roepen, indien hij meerdere OR-en client 
in te stellen en deze daartoe de wens te kennen geven. 
Op grand van de territoriale werking van de WOR moet men aan
nemen, dat geen verplichting bestaat tot instelling van een op de 
rechtspersoon betrokken OR, indien hetzij een Nederlandse NV 
als overnemer, hetzij een Italiaanse SA als opslokkende vennoot
schap fungeert en zowel de Nederlandse als Italiaanse vestiging 
een personeelsvertegenwoordiging kennen (I, 2). 

Hierdoor ontstaat het gevaar, dat de vertegenwoordigers van de werk
nemers in Nederland nooit in direct contact kunnen treden met de 
leiding van de onderneming, voorzover deze zich in Italie bevindt (3). 
Mijns inziens client hiervoor een voorziening getroffen te worden 
hetzij in het OVIF, hetzij in een regeling met grater toepassings
gebied (4). Twee varianten zijn denkbaar: 

I. men schrijft voor, dat naast de nationale personeelsvertegenwoor
diging een Europese OR gevormd moet worden, wanneer bij een in 
twee verschillende lidstaten opererende onderneming telkens ten
minste so werknemers werkzaam zijn. Aan een dergelijke regeling 
kleven ernstige bezwaren. Men zal een noodzakelijk zeer ingewikkelde 
verkiezingsprocedure moeten ontwerpen (men vergelijke de in bij
lage II bij het Statuut voor de Europese OR voorziene regeling). 
Bovendien is het onaannemelijk, dat men het eens wordt over het 
karakter van de OR. 

2. Een gemakkelijker te realiseren oplossing bestaat hierin, dat een 
lid van het bestuur van de SA verplicht wordt tenminste eenmaal 
per jaar in de OR te verschijnen (5). Het nadeel van dit voorstel is, 

(1) Het Italiaanse recht kent zgn. consigli di fabrica (verg. het rapport-Gundelach, biz. 
136 e.v.). 
(2) In afwijking van hetgeen m.i. in Nederland geldend recht is, wordt in de Duitse 
doctrine wei verdedigd, dat indien het zenuwcentrum van een onderneming zich in Duits
land bevindt en aldaar twee of meer bedrijven een Gesamtbetriebsrat hebben ingesteld, 
werknemers van een vestiging buiten Duitsland zich daarin kunnen doen vertegenwoor
digen (verg. DAUBLER, W., Mitbestimmung im IPR, Rabels Z., 1975, biz. 458 e.v.). 
(3) Hetzij op grond van de territoriale werking van de WOR hetzij - indien men deze 
werking enigszins relativeert- vanwege de artikelen 7\01 WOR behoeft een bestuurder 
van de ltaliaanse SA niet in de OR te verschijnen. 
(4) lets dergelijks wordt gesuggereerd in het rapport-Gundelach, Com (75) 570 final, 
biz. 73-
(5) Deze oplossing is gesuggereerd in het rapport-Sudreau in verband met de concern
situatie (biz. 95). Overigens laat het rapport de mogelijkheid open om bij overeenkomst 
een andere regeling te treffen. Dit min of meer officiele rapport is in 1975 onder de titel 
La reforme de l'entreprise uitgebracht en doet aan de Franse president een aantal suggesties 
tot wijziging van het ondernemingsrecht. 
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dat het wellicht geen m alle opzichten volwaardige equivalent van 
Europese OR is. 

De conclusie met betrekking tot de WOR is, dat deze na een inter: 
nationale juridische fusie normaal kan worden toegepast. Het ver
dient overweging een regeling op te nemen waarbij men voorziet 
in een verplicht contact tussen de OR en de buitenlandse leiding van 
de vennootschap teneinde een compensatie te scheppen voor de 
afwezigheid van een centrale OR. 

IV-B. De medezeggenschap die zn de raad van commtssanssen is ge
institutionaliseerd 

20. De Nederlandse regeling waarbij een NV verplicht wordt een 
raad van comissarrissen (rvc) in te stellen op de samenstelling waar
van de factor arbeid invloed heeft (de zgn. structuur-regeling) (I) 
heeft inzoverre territoriale werking, dat twee van de drie criteria 
waaraan de NV client te voldoen teneinde onder de structuurregeling 
te ressorteren, de buiten Nederland werkzame werknemers buiten 
beschouwing laten. De maatstaven houden in, dat een NV krachtens 
wettelijke . verplichting _ E:en QR .1leeft en. tenminste .. I oo . werknemers 
in Nederland werkzaam zijn. Het gevolg is, dat een Nederlandse 
NV met 6o werknemers in Nederland die een Italiaanse SA met 
so werknemers heeft opgeslokt, niet onder de structuurregeling 
kan vallen. 

Een Nederlandse NV, die voldoet aan de eisen van de structuur
regeling (t.w. een eigen vermogen van IO mln. en de hierboven 
genoemde criteria) is verplicht de mitbestimmte rvc te handhaven, 
ook al absorbeert hij een Italiaanse SA waarbij meer werknemers 
dan bij de Nederlandse NV werkzaam zijn. Dit alles is anders, voor 
zover de Nederlandse NV een holdingcompany is. Deze holding 
is nl. in een dergelijk geval van de structuur-regeling vrijgesteld 
(art. IS3, lid 3, onder b, B.W.), terwijl de Nederlandse dochter een 
mitbestimmte rvc client in te stellen. In vergelijking met het normale 
structuur-regime zijn echter aan deze rvc een aantal belangrijke 
bevoegdheden ontnomen (art. ISS B.W.). Men spreekt in dit ver
band van het verlichte regime. Uit de strekking van de artikelen 
IS3 lid 3 sub. ben ISS B.W. kan men concluderen, dat de wetgever 
een uitstralende werking van de medezeggenschapsvoorschriften heeft 
wensen te verhinderen. Ik neem dan oak aan, dat een buitenlandse 

(1) Deze regeling is voor de NV vervat in de artikelen 2: 153-165 BW. 
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vertegenwoordiging van werknemers geen invloed kan uitoefenen 
op de samenstelling van de rvc overeenkomstig het structuur-model. 

Wanneer een Nederlandse structuur-NV een Italiaanse SA over
neemt, bestaat hiertegen geen bezwaar. Het Italiaanse recht kent 
immers geen in de rvc gei:nstitutionaliseerde medezeggenschap (1). 
Ik oordeel hierover echter anders, wanneer een structuur-NV een 
al dan niet mitbestimmte AG overneemt. Het Duitse recht kent een 
aequivalent van de structuur-regeling. Bovendien wint in de Duitse 
literatuur de gedachte veld, dat het Duitse recht het toelaat, dat de 
factor arbeid die bij een buitenlandse vestiging van een AG werk
zaam is, invloed kan uitoefenen op de samenstelling van de rvc van 
een AG, voorzover deze onder unternehmensrechtliche Mitbestimmung 
ressorteert (2). Het is mijns inziens onjuist, naarmate meer EEG
staten een in de rvc gerealiseerde medezeggenschap invoeren, de 
territoriale werking even rigoureus door te voeren als de huidige 
structuurregeling voorschrijft. Het verdient op langere termijn 
aanbeveling om voor zover er sprake is van een structuur-NV, voor 
een met de Nederlandse OR te vergelijken buitenlandse institutie 
de mogelijkheid te openen in de besluitvorming inzake de samen
stelling van de rvc te participeren (3). 

21. Bij de medezeggenschap die is opgehangen aan het vennoot
schapsstatuut doen zich ontduikingsmogelijkheden voor. Het laat 
zich namelijk denken, dat een Nederlandse NV die een rvc heeft 
op de samenstelling waarvan de factor arbeid overeenkomstig artikel 2 : 

153 e.v. B.W. invloed heeft aldus met een Italiaanse SA samensmelt, 
dat de SA de NV opslokt teneinde te bewerkstelligen, dat het Neder
landse medezeggenschapsrecht vervalt. 

(1) H. O, VETTER betoogt m.i. terecht, dat men in ltalie en Engeland een informele vorm 
van medezeggenschap kent (Der Mitbestimmung aus der Sicht der Gewerkschaften in Euro
piiische Aktiengesellschaft, biz. 30 e.v.; zie oak DEJoNG, E.P., Europees CAO-recht: Behoud 
en verandering, in bundel Recht als instrument van behoud en verandering, 1971, biz. 374). 
Een door S. Simitis genoemd voorbeeld bevestigt dit. Hij vermeldt, dat Fiat zich in een 
collectieve overeenkomst tegenover vakorganisatie verplicht heeft een bepaald investerings
beleid te volgen (Workers' participation in the enterprise-Transcending Company Law? 
M.L.R., 38, biz. 21 e.v.; zie oak het rapport-Gundelach, biz. 26). Het gevaar voor ont
duiking is bij deze vorm van medezeggenschap geringer dan bij aan het vennootschaps
statuut opgehangen medezeggenschap. 
(2) GRASMANN, G., Internationale Probleme der Mitbestimmung, Zeitschrift fur Gesellschafts
und Unternehmensrecht, 1973, biz. 327-329; en DAUBLER, W., Mitbestimmung im IPR, 
Rabels Z., 1975, biz. 451 e.v. 
(3) Oak bij een overeenkomstig de vijfde richtlijn geharmoniseerd vennootschapsrecht 
zijn dus niet aile problemen inzake de medezeggenschap opgelost. Overigens is de kans op 
spoedige harmonisering op dit punt vrij klein. Het rapport Gundelach opent wat dit be
treft weinig perspectieven. De hierna aan de orde komende ontduikingsproblematiek ver
dient daarom nag alleszins behandeling. 
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Bij de voorbereiding van het OVIF is deze problematiek onderkend. 
In een begeleidend rapport zijn verschillende voorstellen gedaan die 
de aangegeven ontduikingsmogelijkheid dienen te voorkomen. Al
vorens de diverse oplossingen aan te geven zal ik dit probleem nader 
traceren. 

Het zonder meer laten doorkruisen van een nationale regeling door 
een internationale casuspositie miskent het zich wijzigende karakter 
van het privaatrecht. Door de in het privaatrecht gerealiseerde 
medezeggenschap grijpt de wetgever bewust in de organisatie van de 
samenleving in (1). Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk, dat 
bijvoorbeeld West-Duitsland haar medezeggenschapsregeling niet 
zonder meer wenst te laten terzijde stellen. 

In EEG-verband heeft men overigens o.a. met de veranderde aard 
van het privaatrecht rekening gehouden in artikel 4 van het erkennings
verdrag. Dit artikel bepaalt namelijk, dat een lidstaat die hiertoe een 
verklaring heeft afgelegd, bepalingen uit het nationale recht toepast 
op de NV' s die op haar grondgebied het hoofdbestuur hebben, 
terwijl zij overeenkomstig het recht van een andere lidstaat zijn op
gericht. Nederland heeft in tegenstelling tot West-Duitsland, Italic 
en Frankrijk vooralsnog besloten een dergelijke verklaring niet af 
te leggen (2). Artikel 4 biedt in een uitzonderingsgeval soulaas voor 
de hierboven , geschetste ontduikingsproblematiek. Indien immers 
een Italiaanse SA een AG opslokt en het hoofdbestuur van de SA 
in West-Duitsland gevestigd wordt, zal de Duitse wetgeving inzake 
de in de rvc gerealiseerde medezeggenschap op de SA toegepast 
worden. Mijns inziens zal artikel 4 slechts in weinig voorkomende 
gevallen een oplossing bieden. De post-fusie-toestand zal meestal 
geen discrepantie vertonen tussen de statutaire en werkelijke zetel 
van de overnemende NV. Als opslokkende NV zal immers veelal 
de NV optreden van waaruit het hoofdbestuur over de onderneming 
gevoerd wordt. Indien dit laatste zich niet voordoet, kan het hoofd
bestuur te allen tijde verplaatst worden. 

T egen de achtergrond van het steeds duidelijker tot uiting komende 
regulatieve karakter van het privaatrecht en de gedachten, die aan 
artikel 4 erkenningsverdrag ten grondslag liggen is het juist, dat een 

(1) Zie KooPMANS, T., De rol van de wetgever, in bundel 100 jaar Rechtsleven, 1970, biz. 
223, en REHBINDER, E., Zur Politisierung des Internationalen Privatrechts, J.Z., 1973, 
biz. 155. 
(2) Verg. de M.v.T. op de nog in behandeling zijnde goedkeuringswet van het erkennings
verdrag (pari. stukken nr. II790-R-852-nr. 3). 
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voorziening tegen ontduiking van het medezeggenschapsregime m 
het OVIF getroffen wordt (r). 

22. Er zijn twee voorstellen gedaan : 

Het Duitse voorstel behelst, dat de overnemende NV het mede
zeggenschapsregime dat in het Statuut is opgenomen, overneemt, 
ongeacht of een van de bij de fusie betrokken NV's een medezeggen
schapsregime kent (2). In een later stadium van de onderhandelingen 
heeft Duitsland toegezegd nader te · overwegen, of het opportuun 
is aan NV' s het Statuutregime op te dringen die geen van beide een 
medezeggenschapsregime hebben. Het Duitse voorstel is in die zin 
een goede vondst, dat men zich wat betreft het door de fusie in het 
leven geroepen internationale feitencomplex orienteert aan een 
internationale regeling; desalniettemin overwegen de bezwaren tegen 
het voorstel. Er is mijns inziens geen redelijk argument aan te voeren, 
waarom men partijen die ervoor gekozen hebben niet de Europese 
NV als fusievoertuig te gebruiken, ten dele op het Statuut moet 
vast pinnen ( 3). Het Duitse voorstel laat te weinig ruimte om de 
bijzonderheden van een gegeven feitencomplex te verdisconteren. 
Een ander bezwaar is, dat het problematisch is, hoe het Statuut
voorstel in de diverse rechtsstelsels verwerkt moet worden. 

Het tweede voorstel is door Goldman geconcipieerd. Het komt 
erop neer, dat de vertegenwoordiging van de werknemers in de raad 
van commissarissen overeenkomstig het recht van de opslokkende 
NV plaatsvindt. Indien de geabsorbeerde NV('s) een medezeggen
schapsregeling kent en deze na de fusie vervalt - het nationale recht 
van de opslokkende NV kent een dergelijke regeling niet - , worden 
de bevoegdheden die aan de raad van commissarissen toekwamen, 
overgeheveld naar de ondernemingsraden van de vestigingen die in 
juridisch opzicht door de overnemende NV zijn geabsorbeerd. Het 
eerste element van het voorstel van Goldman verdient instemming. 
Het probleem, dat een wezensvreemd medezeggenschapsregime in 
een bepaald rechtsstelsel ingevoegd moet worden, wordt vermeden. 

(I) Nederland kan zich hierbij aansluiten. De territoriale werking van de structuurregeling 
betekent geenszins, dat men een ontduiking ervan zal moeten gedogen. Hetzelfde geldt 
voor'de gedachten die aan het regiem voor NV's met internationale raakvlakken ten grand
slag liggen. Wanneer men artikel I53, lid 3 onder b, in combinatie met artikel ISS leest, 
blijkt hieruit geenszins, dat een internationale groep van vennootschappen geheel en a! 
van het structuurregime wordt vrijgesteld. De verklaring van artikel 4 wordt slechts op 
practische grond niet afgelegd (verg. de MvT II790-R-853, afgedrukt in MAEIJER, J.M.M., 
Naamloze en Besloten Vennootschap, Wetsgeschiedenis III, IX-8 en 9 (losbladig, Samson). 
(2) Supplement 13(73 bij het Bulletin van de Europese Gemeenschap, biz. 122(123; over
gangsregelingen zijn buiten beschouwing gelaten. 
(3) Zie.ook; ScHOLTEN, Y., Fusies binnen de EEG, S.E.W., 1974, biz. 679. 
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Het tweede element van het voorstel client mijns inziens flexibeler 
gemaakt te worden. In de literatuur zijn in de laatste jaren ook andere 
voorstellen ontwikkeld. Grasmann (1) stelt voor, dat een door de bui
tenlandse vennootschap en de werknemers van de binnenlandse vesti
ging samen te stellen college een functionaris benm!mt die belangrijke 
bevoegdheden heeft met betrekking tot het beheer van de vestiging. 
Bovendien is het ook mogelijk, dat in een overeenkomst tussen de 
werknemersvertegenwoordigers en de buitenlandse vennootschap 
een lijst van onderwerpen opgesteld wordt, waarover overleg wordt 
voorgeschreven. Mijn voorstel behelst dat voorzover na een inter
nationale juridische fusie werknemers medezeggenschapsrechten 
verliezen, deze bevoegdheden op de OR of een daarmee te vergelijken 
orgaan overgaan, waarbij in het kader van het fusie-overleg tussen 
de werknemersvertegenwoordigers en de overnemende NV (verg. 
par. III-C) voor een andere voorziening geopteerd kan worden. 

23. Het Statuut heeft voor een andere oplossing gekozen. Artikel272 a 
bepaalt, dat indien een Europese NV wordt opgeslokt door een NV 
naar nationaal recht die geen gelijkwaardige vertegenwoordiging van 
werknemers in de rvc kent, de meerderheid van de werknemers-ver
tegenwoordigers een recht van verzet-tegen een dergelijke juridisGhe 
fusie heeft. Deze oplossing gaat op het eerste gezicht nogal ver. Niette
min betekent dit recht van verzet geenszins, dat de werknemers in het 
algemeen een recht van verzet tegen een fusie toekomt. Immers een 
fusie kan op een andere wijze dan via een juridische fusie voltrokken 
worden. Een fusie, die anders dan door middel van een samensmelting 
plaatsvindt, kunnen de werknemers echter niet tegenhouden. 

Het is denkbaar, dat in het OVIF een gelijke voorziening als in het 
Statuut wordt opgenomen. Een dergelijke regeling komt mij echter 
ongewenst voor. Een voorschrift van deze strekking brengt naar alle 
waarschijnlijkheid mee, dat internationale juridische fusies in vele 
gevallen verhinderd worden. Om de werknemersbelangen te bescher
men in de rvc is dit geenszins noodzakelijk. De bovengenoemde 
enigszins geamendeerde oplossing van Goldman biedt mijns inziens 
een redelijk alternatief. 

V. ENKELE CONCLUSIES 

24. De internationale juridische fusie zal een weinig gangbaar procede 
zijn om tot fusie te geraken (par. 11-A). 

(1) GRASMANN, G., Internationale Probleme der Mitbestimmung, Z.G.R., 1973, blz. 332. 
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De in het OVIF toegepaste methode om de verschillende nationale 
voorschriften inzake de juridische fusie op elkaar te doen aansluiten 
is juist (par. II-B). 

Tot de juridische fusie client niet de figuur toegelaten te worden, 
waarbij aandeelhouders in ruil voor hun aandelen uitsluitend con
tanten ontvangen (par. II-C). 

De artikelen 3 en 9 erkenningsverdrag dienen in het OVIF verdiscon
teerd te worden. Deze doorwerking client echter niet. verder te gaan 
dan artikel 1, lid 2, voorschrijft (par. II-D). 

Aan de tegenstemmende minderheidsaandeelhouder(s) van de over 
te nemen NV client een uittredingsrecht toegekend te worden (par. 
III-A). 

Door een onvoldoende harmonisering van de beschermingsregels die 
de schuldeisers ten goede komen, is in het OVIF een in verschillende 
opzichten gebrekkige regeling inzake de bescherming van de schuld
eisers opgenomen (par. III-B). 

In het OVIF client een regeling inzake bescherming van de werk
nemers opgenomen te worden die het tijdstip van inschakeling van 
de werknemers overlaat aan het nationale recht (par. III-C). 

Naarmate de harmonisatie van het medezeggenschapsrecht in de 
EEG vordert client de territoriale werking, die aan de Nederlandse 
medezeggenschapsvoorschriften ten grondslag ligt, in verschillende 
opzichten gerelativeerd te worden (par. IV). 

SOMMAIRE 

LA FUSION JURIDIQUE INTERNATIONALE. REFLEXION SUR LE 

PROJET DE TRAITE EN MATil!:RE DE FUSION JURIDIQUE INTERNATIONALE 

Le supplement 13 au Bulletin des Communautes europeennes 1973 a publie 
un projet de traite en matiere de fusion juridique internationale. 

L'auteur analyse !'importance de la technique de la fusion juridique internatio
nale. II commente diverses dispositions du projet de traite, plus particulierement 
sur la toile de fond du droit hollandais et de la proposition de troisieme directive 
CEE en matiere de fusion juridique a l'interieur des frontieres nationales. 

II arrive notamment a la conclusion que les actionnaires minoritaires doivent se 
voir accorder le droit de se retirer. La motivation en est, entre autres, le fait que 
la fusion juridique internationale s'opere au-dela des frontieres. L'harmonisation 
que realise la proposition de troisieme directive CEE est insuffisante pour fonder 
un regime coherent de protection des creanciers. Tant la proposition de troisieme 
directive CEE que le traite doivent partir d'une protection a posteriori. Sur cette 
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base il est possible d'elaborer un regime relativement simple en matiere de pro
tection des creanciers en cas de fusion juridique internationale. Sur le toile de fond 
du droit hollandais qui interesse les travailleurs aux negociations de fusion plus 
tot que les propositions europeennes ne l'admettent comme regie fondamentale, 
il convient que le projet de traite renvoie au droit national en ce qui concerne 
le moment ou les travailleurs doivent etre interesses . aux negociations de 
fusion. 

Apres le depart de Ia fusion juridique internationale, il est possible que devienne 
inutile un regime juridique institutionnalisant une certaine participation des 
travailleurs au conseil d'administration. L'ensemble des problenies crees de ce fait 
doit recevoir, selon !'auteur, uncertain nombre.de solutions flexibles. II enonce 
quelques suggestion en cette matiere. 

SUMMARY 

THE INTERNATIONAL JURISTIC AMALGAMATION. 

SOME CONSIDERATIONS ON THE DRAFT OF THE TREATY CONCERNING 

THE INTERNATIONAL JURISTIC AMALGAMATION 

In supplement 13 of the Bulletin of the E.E.C. publication 1973, a draft of the 
treaty concerning the. international juristic amalgamation was published. The 
author analyses the importance of the principals underlying an international 
juristic amalgamation. 

He deals with several stipulations of the draft of the treaty particularly in con
nection with the Dutch law and the draft of the third E.E.C.-directive concerning 
the juristic amalgamation at a national level. 

He concludes that the minority of shareholders should have the right of with
drawal. One of the main reasons for this is the international character of the 
juristic amalgamation. 

The harmonisation proposed by the draft of the third E.E.C.-directive is in
sufficient to form the basis for a complete settlement for the protection of the 
creditors. 

The draft of the third E.E.C.-directive as well as the treaty must be based on 
an a posteriori protection. On that basis a relatively simple regulation concerning 
the protection of the creditors could be elaborated in case of an international 
juristic amalgamation. 

Since Dutch law accepts as a basic principle the participation of employees in 
amalgamation negociations at an earlier stage than proposed as an European 
norm, the draft of the treaty should refer to the national law concerning this 
question. 

Once the international juristic amalgamation is achieved it is possible that a 
law system in which workers participation at the board of directors level will 
be eliminated. 

The author proposes several flexible solutions to the problems created by this 
possibility. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Dm lNTERNATIONALE JuRrsnscHE FusiON, EINE BETRACHTUNG UBER 

DEM VERTRAGSENTWURF HINSICHTLICH DER lNTERNATIONALEN 

J URISTISCHEN~FUSION 

Im Supplement 13 beim Bulletin der Europaischen Gemeinschaft, Jahrgang 
1973 wi.irde einen Vertragsentwurf hinsichtlich der internationale juristischen 
Fusion publiziert. 

Der Autor analysiert die Wichtigkeit der Technik der internationalen juristischen 
Fusion. Er besprecht verschiedene Verordnungen aus dem Vertragsentwurf, 
besonders im Lichte des Niederlandischen Rechts und des Entwurfes der dritten 
EWG-Richtlinie hinsichtlich der nicht-grenz-i.iberschreitenden juristischen 
Fusion. 

Er schliesst u.a. class an den Minderheitsaktieninhabern ein Austrittrecht zu
gesprochen werden soiL Die Begri.indung dafi.ir ist u.a. das grenzi.iberschreitendes 
Charakter der internationalen juristischen Fusion. Die Harmonisierung die 
der Entwurf der dritten EWG-Richtlinie bewerkstelligt, ist ungeni.igend urn 
darauf eine schliessende Regelung fi.ir den Schutz der Glai.ibiger zu sti.itzen. 
Sowohl der Entwurf der dritten EWG-Richtlinie als der Vertrag sollen von 
einem Schutz a posteriori ausgehen. Hierauf kann dann eine ziemlich einfache 
Regelung hinsichtlich des Schutzes der Glai.ibiger bei einer internationalen 
juristischen Fusion gesti.itzt werden. 

lm Lichte des Niederlandischen Rechts, class die Arbeitnehmer schon frUher 
bei der Fusionsberatung bezieht als die Europaische Vorschlagen als Hauptregel 
annehmen, soli in Vertragsentwurf auf das nationale Recht verwiesen werden 
hinsichtlich des Zeitpunktes der Einschaltung der Werknehmer bei der Fusions
beratung. 

Nachdem die internationale juristische Fusion gestartet ist, ist es moglich das 
ein Rechtssystem, in dem in der Kommission der Aufsichtsrate einigermasse 
eine Mitbestimmung der Arbeitnehmer institutionalisiert ist, wegfallt. Dem 
Autor nach sollen fi.ir die hierdurch entstehene Problematik flexibele Losungen 
vorgesehen werden. Dafi.ir macht er einige Suggestione. 
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