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De Mobiliteitsrichtlijn als inspiratiebron
voor de notaris1

Een aanzet voor een adequate procedure voor grensoverschrijdende omzetting

Bij grensoverschrijdende omzetting speelt de Nederlandse

notaris thans een centrale rol. Op Nederlands en Europees

niveau ontbreekt een gedetailleerde regeling waarin een

duidelijke procedure wordt geschetst. In de praktijk wordt

door notarissen een aantal verschillende procedures ge-

volgd. De sinds 1 januari 2020 van kracht zijnde Mobiliteits-

richtlijn bevat o.a. voorschriften voor de te volgen proce-

dure bij grensoverschrijdende omzettingen, zowel

inbound als outbound. In dit artikel gebruiken we de gede-

tailleerde procedure uit de Mobiliteitsrichtlijn om suggesties te doen voor het aanvullen of het

aanpassen van de bestaande praktijk. Zodoende willen we een aanzet geven om tot een werkbare

procedure te komen op basis waarvan grensoverschrijdende omzettingen kunnen worden uitge-

voerd in de periode totdat de Mobiliteitsrichtlijn in Nederland in nationale wetgeving is geïmple-

menteerd, uiterlijk op 31 januari 2023.

1. Inleiding

Er vinden binnen de Europese Unie steeds vaker grens-
overschrijdende omzettingen plaats vanuit (outbound)
en naar (inbound) Nederland.2 In deze procedures speelt
de Nederlandse notaris een centrale rol. Op Nederlands
en Europees niveau ontbreekt echter een gedetailleerde
wettelijke regeling, waarin een duidelijke procedure wordt
geschetst. Grensoverschrijdende omzettingen worden
door Nederlandse notarissen dan ook op heel diverse
manieren uitgevoerd, de gevolgde procedures variëren
van beperkt tot zeer uitgebreid. Met ingang van 1 januari
2020 is de zogenoemde Mobiliteitsrichtlijn betreffende
grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing (de
Mobiliteitsrichtlijn) van kracht geworden.3 De Mobili-
teitsrichtlijn bevat o.a. voorschriften voor de te volgen
procedure bij grensoverschrijdende omzettingen, zowel
inbound als outbound.

Alhoewel de Mobiliteitsrichtlijn geen directe werking
heeft, bestaat gedurende de termijn waarbinnen de Mobi-
liteitsrichtlijn moet worden geïmplementeerd wel de be-
voegdheid van richtlijnconforme interpretatie. De bevoeg-
de nationale autoriteiten en rechters mogen nationaal
recht zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de doel-
stellingen van de Mobiliteitsrichtlijn. Vóór het verstrijken
van de termijn moet de rechter zich onthouden van een
uitleg die na de implementatietermijn de verwezenlijking
van de doelen van de Mobiliteitsrichtlijn in gevaar kan
brengen.4 Bij gebreke van een bestaand rechtskader voor
grensoverschrijdende omzetting, is de Mobiliteitsrichtlijn
echter ook vóór het verstrijken van de implementatieter-
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Wij danken de redactie van TvOB hartelijk voor alle input op eerdere versies van deze bijdrage en de discussie over verschillende onder-
delen. Mede daardoor ligt nu een bijdrage voor die een waardevolle bijdrage aan de praktijk kan leveren.

1.

Zie het onderzoek van G.J.C. Rensen & K.J. Bakker, ‘Grensoverschrijdende omzetting in de praktijk’, in: J.J. van den Broek & G.J.C.
Rensen, Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen, civiel en fiscaal recht (Onderneming en Recht nr. 103), Deventer: Wolters

2.

Kluwer 2018, p. 143 e.v. Ook de Staatscourant bevat met grote regelmaat aankondigingen van grensoverschrijdende omzettingen. Dit
betreft dus logischerwijs alleen nog maar de grensoverschrijdende omzettingen waarvan een aankondiging onderdeel van de procedure is
gemaakt.
Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met
betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen is op 12 december 2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de

3.

Europese Unie (PbEU 2019, L 321/1) en daarmee op 1 januari 2020 in werking getreden (eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2019:321:FULL&from=EN#TN1).
Europadecentraal.nl vermeldt het volgende: De bevoegde nationale autoriteiten en rechters moeten nationaal recht zoveel mogelijk uitleggen
in het licht van de doelstellingen van de richtlijn (zaak C-106/89, Marleasing). Wanneer dat niet mogelijk is, moet de lidstaat de nationale

4.

voorschriften die onverenigbaar zijn met de richtlijn buiten toepassing laten. Dit is de verplichting van richtlijnconforme interpretatie (dit
is iets anders dan rechtstreekse werking).Wanneer de implementatietermijn van de richtlijn verstreken is, kan men zich tegenover de
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mijn al relevant voor het vaststellen van een procedure.5 In
dit artikel gebruiken we de gedetailleerde procedure uit
de Mobiliteitsrichtlijn om suggesties te doen voor het
aanvullen of het aanpassen van de bestaande praktijk.
Zodoende willen we een aanzet geven om tot een werk-
bare procedure te komen op basis waarvan grensover-
schrijdende omzettingen kunnen worden uitgevoerd in
de periode totdat de Mobiliteitsrichtlijn in Nederland in
nationale wetgeving is geïmplementeerd, uiterlijk op
31 januari 2023 (de Implementatieperiode).6 Ons uitgangs-
punt daarbij is dat deze procedure voor de notaris en de
overige betrokkenen duidelijk en praktisch moet zijn,
maar tevens de juiste bescherming moet bieden aan
stakeholders van de om te zetten vennootschap.
Het spreekt voor zich dat deze procedure steeds zal
moeten worden afgestemd met lokale adviseurs in de
betrokken lidstaat van in- dan wel uitreizen, om te verze-
keren dat ook aan de vereisten van het lokale recht van
de betreffende lidstaat wordt voldaan.7

We beperken ons in dit artikel tot de procedure voor
omzetting van een Nederlandse B.V. en de omzetting in
een Nederlandse B.V. De Mobiliteitsrichtlijn bevat geen
uitgewerkte regeling voor het geval dat de betreffende
vennootschap meerdere (minderheids)aandeelhouders
heeft die tegen de omzetting zijn, of sprake is van ven-
nootschappelijke medezeggenschap van werknemers.

Deze regeling moet nader worden uitgewerkt in nationale
implementatiewetgeving voordat deze toepasbaar is in
de praktijk. In dit artikel beschrijven we slechts de situatie
van een om te zetten vennootschap met instemmende
aandeelhouders (behoudens hetgeen we hierna schrijven
over afspraken omtrent uittreding) en zonder werkne-
mersmedezeggenschap. Voorts raden we aan het advies
van Schutte-Veenstra en Verbrugh te volgen en bij meer
complexe gevallen te wachten tot na de uitwerking in het
nationale recht.8

Aan fiscaliteit besteden we in dit artikel geen aandacht.9

2. Grensoverschrijdende omzetting tot het van
kracht worden van de Mobiliteitsrichtlijn

2.1. De Europese uitspraken en het voorontwerp van
de Nederlandse wetgever

In de Nederlandse literatuur bestaat nog geen algehele
overeenstemming over de vraag of een grensoverschrij-
dende omzetting (zowel outbound als inbound) te allen
tijde mogelijk is.10 In de praktijk wordt evenwel inmiddels
door een flink aantal notarissen (maar zeker niet door
alle) aangenomen dat een grensoverschrijdende omzetting
mogelijk is. Daarbij baseren zij zich op uitspraken van
het Hof van Justitie van de Europese Unie11 (de Europese
Uitspraken) en veelal ook op het ‘Voorontwerp grens-
overschrijdende omzetting kapitaalvennootschappen’

overheid beroepen op onvoorwaardelijke en voldoende duidelijke bepalingen van een richtlijn (zaak 148/78, Ratti). Andersom mag een
lidstaat (of decentrale overheid) zich niet tegenover de burger beroepen op een niet geïmplementeerde richtlijn (zaak 80/86, Kolpinghuis)
(europadecentraal.nl). Zie ook Asser 3-I 2019 Europees recht en Nederlands vermogensrecht, onderdeel 154 e.v. en 181 e.v. De verplichting
tot richtlijnconforme uitleg bestaat vanaf het moment van het verstrijken van de implementatietermijn. Daarbij moet aangetekend worden
dat vanaf het tijdstip van de inwerkingtreding de nationale rechter zich moet onthouden van een uitleg die na het verstrijken van de imple-
mentatietermijn de verwezenlijking van de doelen van de richtlijn ernstig in gevaar zou kunnen brengen. Zie over richtlijnconforme inter-
pretatie vóór het verstrijken van de implementatierichtlijn: J.M. Prinssen, Doorwerking van Europees recht. De verhouding tussen directe
werking, conforme interpretatie en overheidsaansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 2004.
Zo ook: N. Schutte-Veenstra & M.A. Verbrugh, ‘De Richtlijn betreffende grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing nader be-
schouwd’, Ondernemingsrecht 2020/40, par. 1.1 en T.N. van de Leemkolk & B. Snijder-Kuipers, ‘Richtlijn voor grensoverschrijdende
omzetting’, Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2020, afl. 5, p. 25.

5.

Zie de ‘wetgevingskalender’: wetgevingskalender.overheid.nl/Richtlijn/EUR20192121.6.
Zo ook W.J.M. van Veen, ‘Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en -splitsing na het VALE-arrest’, WPNR 2013, afl. 6981, p. 522 en
F.J. Oranje, ‘De rol van de Nederlandse notaris bij een grensoverschrijdende omzetting’, in: J.J. van den Broek & G.J.C. Rensen, Grens-

7.

overschrijdende omzetting van rechtspersonen, civiel en fiscaal recht (Onderneming en Recht nr. 103), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p.
111.
Schutte-Veenstra & Verbrugh 2020, par. 1.1; en zie uitgebreid over het uittredingsrecht van (minderheids)aandeelhouders: P.P. de Vries,
‘Het uittredingsrecht voor aandeelhouders bij grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing onder de Mobiliteitsrichtlijn’, Onderne-
mingsrecht 2020/41, p. 219-226.

8.

Fiscaliteit is evenwel een belangrijk aandachtspunt bij grensoverschrijdende omzetting, zie in dit verband o.a. G.T.K. Meussen, ‘De fiscale
behandeling van binnenlandse en grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen onder de huidige wet op de vennootschapsbelasting

9.

1969’, in: J.J. van den Broek & G.J.C. Rensen, Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen, civiel en fiscaal recht (Onderneming
en Recht nr. 103), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 189 e.v. en reactie internetconsultatie van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
van 29 juni 2018 (drs. R.A. van der Jagt).
Zie bijvoorbeeld E. Schmieman & B. Snijder-Kuipers, ‘Binnenlandse en grensoverschrijdende omzetting van privaatrechtelijke rechtsper-
sonen naar huidig recht’, in: J.J. van den Broek & G.J.C. Rensen, Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen, civiel en fiscaal
recht (Onderneming en Recht nr. 103), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 67 e.v.

10.

O.a. de uitspraken: HvJ EU 16 december 2008, ECLI:EU:C:2008:723, RO 2009/15 (Cartesio); HvJ EU 12 juli 2012, ECLI:EU:C:2012:440,
RO 2012/60 (Vale); HvJ EU 25 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:804, RO 2018/9 (Polbud); zie over deze uitspraken van het HvJ EU, met

11.

uitgebreide toelichting ten aanzien van de vraag of grensoverschrijdende omzetting mogelijk is, o.a.: J.J. van den Broek, ‘Grensoverschrij-
dende omzetting van vennootschappen: de arresten Cartesio, Vale en Polbud’, in: J.J. van den Broek & G.J.C. Rensen, Grensoverschrijdende
omzetting van rechtspersonen, civiel en fiscaal recht (Onderneming en Recht nr. 103), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 1 e.v.; H.J.M.M.
van Boxel, ‘Internationale verhoudingen’, in: Bier, Van Olffen & Snijder-Kuipers, Hno deel I – BV en NV (VDHI nr. 132) 2016, p. 336;
W.J.M. van Veen, ‘Grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing: Waar ligt de grens?’, WPNR 2017, afl. 7171, p. 905-906 en H.
Koster, ‘Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen’, Ondernemingsrecht 2018/119, p. 696-703.
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(het Voorontwerp 2014).12 Ook wij zijn van mening dat
uit de Europese Uitspraken en de daarmee verband hou-
dende, hiervoor aangehaalde literatuur, voortvloeit dat
vanuit Nederlandse optiek zowel inbound als outbound
omzettingen mogelijk zijn. Door het ter consultatie
voorleggen van het Voorontwerp 2014 en de (concept)
Memorie van Toelichting daarbij, heeft ook de toenmalige
Minister van Veiligheid en Justitie naar ons idee duidelijk
erkend dat voor kapitaalvennootschappen zowel out-
bound als inbound omzettingen mogelijk zijn en dat het
noodzakelijk is een gedetailleerde procedure daarvoor in
te richten. Hiermee is echter nog niet de weg vrijgemaakt
om omzettingen uit te voeren. Een voorgeschreven pro-
cedure daartoe ontbreekt immers.

2.2. Ontbreken van een procedure: zelf vaststellen
Het ontbreken van een voorgeschreven procedure is voor
veel notarissen die er op zich wel van overtuigd zijn dat
deze omzettingen mogelijk zijn, reden om deze toch niet
uit te voeren. Onduidelijk is welke procedure gevolgd
moet worden en wat de consequentie is van het niet (juist)
naleven ervan.13 Hoe zit het bijvoorbeeld met crediteu-
renbescherming, bescherming van aandeelhouders of
werknemers, of bijvoorbeeld met zekerheidsrechten die
zijn gevestigd op aandelen in het kapitaal van de om te
zetten vennootschap? Is het voor een omzetting van een
vennootschap vanuit een lidstaat die de incorporatieleer
hanteert (voor het bepalen van het toepasselijk recht is
het recht van oprichting van de vennootschap bepalend),
zoals Nederland, naar een rechtsvorm in een rechtsstelsel
waar van de werkelijke zetelleer wordt uitgegaan (in dat
geval is de plaats van de werkelijke zetel van de vennoot-
schap bepalend voor de vraag naar het toepasselijk recht),
zoals Luxemburg, noodzakelijk dat tevens de feitelijke
zetel wordt verplaatst? En wat is de status zolang dat niet
is gebeurd?14

De notarissen die grensoverschrijdende omzettingen be-
geleiden, zijn genoodzaakt zelf een procedure vast te
stellen die naar hun oordeel voldoende waarborgen biedt.
Op grond van het Vale-arrest wordt aansluiting bij het
nationale recht gezocht indien het Europese recht niet

afdoende is, of geheel ontbreekt.15 In Nederland is art.
2:18 BW het basisartikel dat de omzetting van rechtsper-
sonen regelt en daarvoor ook een procedure voorschrijft.
Daarnaast zijn voor een B.V. dan nog art. 2:181-183 BW
van toepassing, althans onderdelen daarvan worden in
de praktijk (analoog) toegepast. Het ligt voor de hand
ook aansluiting te zoeken bij aanpalende regelingen, zoals
de SE-verordening en de Uitvoeringswet SE-verorde-
ning16 (samen de SE-Regeling) en de regeling voor
grensoverschrijdende fusie, zoals opgenomen in Afdeling
3A van Titel 7 van Boek 2 BW.17 Voorts wordt het op
31 januari 2014 ter consultatie voorgelegde Voorontwerp
2014, waarin een uitgebreide procedure voor grensover-
schrijdende omzetting wordt beschreven, als een belang-
rijke bron van inspiratie gebruikt.18

De toepassing van (gedeelten van) al deze regelingen leidt
niet tot één eenduidige procedure voor grensoverschrij-
dende omzetting.19 In de praktijk is dan ook inmiddels
een veelvoud aan procedures ontstaan.20 Sommige nota-
rissen beperken hun werkzaamheden tot het verlijden
van de door art. 2:18 BW voorgeschreven notariële akte
van omzetting en statutenwijziging, zowel bij inbound
als bij outbound omzettingen. Anderen volgen in geval
van outbound omzettingen een procedure waarbij een
voorstel tot omzetting (vaak analoog aan het voorstel
zoals voorgeschreven in de SE-Regeling21) wordt gedepo-
neerd, waarna een bepaalde (veelal één of twee maanden)
wachttermijn wordt aanhouden waarin verzet kan worden
aangetekend bij de rechter (indien en voor zover deze
zich daartoe bevoegd acht) of de notaris. In de meeste
procedures die ons bekend zijn, is uiteindelijk wel een
notariële akte gepasseerd. Voor de inbound procedure
lijkt ons dat, met oog op het feit dat een door Nederlands
recht beheerste rechtspersoon wordt gevormd, noodza-
kelijk.22 Ook bij de outbound omzettingsprocedure wordt
voor zover ons bekend een akte van omzetting en statu-
tenwijziging gepasseerd. Bij deze akte worden de statuten
omgezet in statuten die voldoen aan de vereisten van de
lidstaat van bestemming. Dit lijkt ons juist, aangezien tót
het moment van omzetting op de vennootschap Neder-
lands recht van toepassing is.23 In de praktijk wordt de

Zie het voorontwerp wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een regeling voor
grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen, gepubliceerd op 31 januari 2014. O.a. Van de Leemkolk & Snijder-Kuipers
2020, zien dit ook in de praktijk.

12.

Zie Van Veen 2013, p. 517, over de ‘mislukte’ omzetting.13.
Zie voor een duidelijke, korte samenvatting van de verschillen tussen de incorporatieleer en de leer van de werkelijke zetel: L.F.A. Steffens,
‘De strijd tussen de incorporatieleer en de leer van de werkelijke zetel’, TvOB 2004, afl. 1, p. 46 e.v.

14.

Zie hierover: Van Boxel 2016, p. 347 en Oranje 2008, p. 111 e.v.15.
De Verordening (EG) 2157/2001 van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap
(SE) en de Wet van 17 maart 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) 2157/2001 van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001
betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap).

16.

Zie in dezelfde zin Oranje 2008, p. 117 en ook Van Veen 2013, p. 522 en W.J.M. van Veen, ‘Grensoverschrijdende omzetting volgens het
Cartesio-arrest (I)’, WPNR 2010, afl. 6840, p. 330.

17.

Zie ook Van de Leemkolk & Snijder-Kuipers 2020, p. 26.18.
Zie ook: Van Boxel 2016, p. 349; Van Veen 2013, p. 522; Van de Leemkolk & Snijder-Kuipers 2020, p. 25, alsmede de bijdragen van diverse
schrijvers in : J.J. van den Broek & G.J.C. Rensen, Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen, civiel en fiscaal recht (Onderneming
en Recht nr. 103), Deventer: Wolters Kluwer 2018.

19.

Zie hierover ook Rensen & Bakker 2018. Een eigen rondgang bij de notarissen die zijn aangesloten bij de Vereniging Ondernemingsrecht-
specialisten Notariaat (VON), alsmede bestudering van diverse bij de Kamer van Koophandel opgevraagde documenten, bevestigt dit
beeld.

20.

Zie art. 8 lid 2 SE-verordening.21.
Naar ons idee is art. 2:18 BW van toepassing, zie ook Van Veen 2013, p. 522.22.
Zie in gelijke zin Oranje 2008, p. 134 en Van Veen 2010.23.
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statutenwijziging dan nog wel eens voorwaardelijk ge-
maakt aan de effectuering van de omzetting. Logisch,
aangezien zonder omzetting de statuten, die voldoen aan
de voorwaarden van de lidstaat van bestemming, naar
Nederlands recht veelal niet zullen kunnen gelden.

2.3. Behoefte aan harmonisatie
Alhoewel de voormelde regelingen de Nederlandse
praktijk enige houvast boden, leverde het ontbreken van
een overkoepelende richtlijn in de praktijk onzekerheid
en onduidelijkheid op. De regelingen van de betrokken
lidstaten kunnen immers tegenstrijdig zijn. Ook dient er
binnen de lidstaten gelijksoortige bescherming van bij-
voorbeeld tegenstemmende aandeelhouders en werkne-
mers te zijn. Kortom: een ‘harmonisatierichtlijn’ op het
terrein van grensoverschrijdende omzetting was ge-
wenst!24

3. Grensoverschrijdende omzetting na het van
kracht worden van de Mobiliteitsrichtlijn

3.1. De Mobiliteitsrichtlijn
De Europese Commissie heeft op 25 april 2018 een
voorstel gepubliceerd voor een richtlijn inzake grensover-
schrijdende omzetting, fusie en splitsing,25 ter wijziging
van de richtlijn uit 2017 aangaande bepaalde aspecten van
het vennootschapsrecht.26 Op 18 mei 2018 werd dit
voorstel in Nederland ter consultatie voorgelegd, welke
consultatieperiode op 30 juni 2018 sloot met elf ontvan-
gen reacties. Hierna bleef het enige tijd stil rondom de
voorgestelde richtlijn. Tot op 18 november 2019 een
persbericht verscheen waarin stond dat de Mobiliteits-
richtlijn was aangenomen en op korte termijn in werking
zou treden. Een rondvraag onder binnen- en buitenlandse
adviseurs met wie wij veel samenwerken in grensover-
schrijdende transacties, leverde het beeld op dat niet op
het van kracht worden van de Mobiliteitsrichtlijn was
geanticipeerd.

3.2. De gevolgen van de Mobiliteitsrichtlijn voor de
praktijk

Baldee en Nijland beschrijven uitvoerig de procedure
zoals die uit de Mobiliteitsrichtlijn volgt, maar laten zich
er niet uitdrukkelijk over uit wat de gevolgen zijn voor
de praktijk in de Implementatieperiode.27

Van Eck en Roelofs geven een overzicht van enige belang-
rijke elementen van de Mobiliteitsrichtlijn ten aanzien
van grensoverschrijdende omzettingen, die nieuw zijn
ten opzichte van de huidige praktijk met betrekking tot
grensoverschrijdende omzettingen.28 Zij laten de invloed
van de inwerkingtreding van de Mobiliteitsrichtlijn op
de huidige praktijk met betrekking tot grensoverschrij-

dende omzettingen echter buiten beschouwing. Maar
− concluderen zij − één ding is zeker, er gaat veel veran-
deren.
Schutte-Veenstra en Verbrugh gaan in hun recente artikel
nader in op onderdelen van de Mobiliteitsrichtlijn. Zoals
vermeld, schrijven zij dat de Mobiliteitsrichtlijn al direct
en niet pas vanaf de aanpassing van Boek 2 voor vennoot-
schappen relevant is. Daarbij schrijven zij: ‘Goed nieuws
is dan ook dat het al vanaf de totstandkoming van de
Mobiliteitsrichtlijn eenvoudiger is geworden voor een
grensoverschrijdende omzetting of splitsing te kiezen.’
Echter wel met de hiervoor al aangehaalde kanttekening
dat het voor meer complexe gevallen raadzaam kan zijn
te wachten tot na de omzetting ervan in het nationale
recht.29

Van de Leemkolk en Snijder-Kuipers adviseren de proce-
dure zoals uit de Mobiliteitsrichtlijn volgt, als uitgangs-
punt te nemen.30

Gezien het vorenstaande, ligt een nadere invulling van
de procedure van grensoverschrijdende omzetting op
grond van de Mobiliteitsrichtlijn naar ons idee voor de
hand.31

4. Een eenduidige procedure voor grens-
overschrijdende omzetting in de Implementatie-
periode

Hierna doen we een aantal suggesties om te komen tot
een eenduidige procedure die de betrokken notaris gedu-
rende de Implementatieperiode kan volgen bij de grens-
overschrijdende omzetting van een B.V., ingeval geen
sprake is van enige werknemersmedezeggenschap en geen
van de aandeelhouders tegen de omzetting is.
Aangezien de Mobiliteitsrichtlijn zal worden verankerd
in Nederlandse wetgeving, hebben we de daarin geschets-
te procedure als basis genomen en deze nader ingevuld
op grond van het bepaalde in de Nederlandse wetgeving
betreffende omzetting van rechtspersonen en kapitaalven-
nootschappen in het algemeen, alsmede de SE-Regeling
en de (grensoverschrijdende) fusieregeling.

4.1. Omzettingsvoorstel; artikel 86 quinquies
Evenals de SE-Regeling en de wettelijke regeling voor
grensoverschrijdende fusie voorschrijven en in het
Voorontwerp 2014 was bepaald, zal een omzettingsvoor-
stel worden opgesteld door het bestuur van de betrokken
vennootschap. De Mobiliteitsrichtlijn schrijft echter een
uitgebreider voorstel voor dan de voormelde regelingen.

Zie in dit verband ook Overweging 17 van de Richtlijn.24.
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot
grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen, OM/2018/241 final – 2018/0114 (COD).

25.

Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht.26.
M.H. Baldee & J. Nijland, ‘De Mobiliteitsrichtlijn en implementatie van deze richtlijn voor grensoverschrijdende verrichtingen’, MvO
2020, afl. 8/9 (tijdens het verschijnen van dit nummer alleen digitaal beschikbaar).

27.

G.C. van Eck & E.R. Roelofs, ‘Inwerkingtreding van de “Mobiliteitsrichtlijn” en grensoverschrijdende omzetting’, JBN 2020, afl. 3, p. 4
e.v.

28.

Schutte-Veenstra & Verbrugh 2020, par. 1.1.29.
Van de Leemkolk & Snijder-Kuipers 2020, p. 25.30.
In dezelfde zin Van Veen 2013, p. 522, waarin Van Veen schrijft dat het voor de hand ligt aansluiting te zoeken bij de concept 14e richtlijn.31.
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Op basis van de Mobiliteitsrichtlijn, moet het voorstel
ten minste32 de volgende onderdelen bevatten:
a. de rechtsvorm en naam van de vennootschap in de

lidstaat van vertrek en de plaats van haar statutaire
zetel;

b. de voorgestelde rechtsvorm en naam in de lidstaat
van bestemming, alsmede de voorgestelde plaats van
haar statutaire zetel in die lidstaat;

c. de oprichtingsakte in de lidstaat van bestemming en
de statuten (als die in een aparte akte zijn opgeno-
men);

d. het voorgestelde indicatieve tijdschema voor de
omzetting;

e. de rechten die worden verleend aan deelnemers met
bijzondere rechten en aan de houders van andere
effecten dan aandelen, of ten aanzien van hun voor-
gestelde maatregelen;

f. aan schuldeisers geboden waarborgen, zoals garan-
ties of pandrechten;

g. de bijzondere voordelen die worden toegekend aan
leden van de bestuurs-, leidinggevende, toezichthou-
dende en controlerende organen van de betrokken
vennootschap;

h. of de vennootschap in de lidstaat van vertrek gedu-
rende de voorafgaande vijf jaar eventuele stimulansen
of subsidies heeft ontvangen;

i. een nadere omschrijving van de aangeboden geldelij-
ke vergoeding voor aandeelhouders in de vennoot-
schap (zie hierna onder 4.6);

j. de waarschijnlijke gevolgen van de omzetting voor
de werkgelegenheid; en

k. indien van toepassing, informatie over de procedures
waarbij regelingen worden vastgesteld met betrek-
king tot de wijze waarop de werknemers bij de
vaststelling van hun medezeggenschapsrechten
worden betrokken (zie hierna onder 4.8).

Het voorstel vormt de basis voor de grensoverschrijdende
omzetting. De informatie die daarmee wordt verschaft
wordt door stakeholders gebruikt teneinde zich een beeld
te vormen van de (gevolgen van de) grensoverschrijdende
omzetting. Wij achten het om die reden raadzaam de
bovengenoemde onderdelen in het voorstel te adresseren.

4.2. Verslag voor aandeelhouders en werknemers;
artikel 86 sexies

Ook op basis van de Mobiliteitsrichtlijn wordt, naast het
voorstel, door het bestuur van de betrokken vennoot-
schap een verslag opgesteld, waarin de wettelijke en eco-
nomische aspecten van de omzetting worden toegelicht
en verantwoord. Dit verslag dient meer elementen te be-
vatten dan werd voorgeschreven door het Voorontwerp
2014 of wordt voorgeschreven bij omzetting van een SE
(en overigens ook bij grensoverschrijdende fusie) en
derhalve op dit moment in de praktijk gebruikelijk is.33

Het verslag omvat twee aparte delen, een voor de aandeel-
houders en een voor de werknemers. Deze twee delen
kunnen in één gecombineerd verslag worden opgenomen,
of in twee separate onderdelen. De volgende informatie
dient in ieder geval te worden vermeld:34

A. in het verslag voor de aandeelhouders wordt met name
toelichting gegeven over:
a. de geldelijke vergoeding voor de uittredende aandeel-

houder, en de methode die is/wordt gebruikt om
die vast te stellen;

b. de gevolgen van de omzetting voor de aandeelhou-
ders; en

c. de rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn
voor aandeelhouders die tegen het voorstel hebben
gestemd en zodoende het recht hebben hun aandelen
te vervreemden voor een adequate geldelijke vergoe-
ding (zie o.a. art. 86 decies, waarover hierna onder
4.6 meer);

B. in het verslag voor de werknemers wordt met name
toelichting gegeven over:
a. de gevolgen van de transactie voor de arbeidsrelaties

en alle maatregelen om die relaties te vrijwaren in-
dien van toepassing;

b. materiële wijzigingen van de toepasselijke arbeids-
voorwaarden, of van de vestigingsplaatsen van de
vennootschap; en

c. de vraag hoe de bovengenoemde punten van invloed
zijn op dochterondernemingen van de vennootschap.

Ook deze informatie wordt door de aandeelhouders en
de werknemers gebruikt teneinde zich een beeld te vor-
men van de (gevolgen van de) grensoverschrijdende om-
zetting. Wij adviseren de bovengenoemde onderdelen in
het verslag te adresseren.

Op grond van het bepaalde in art. 86 sexies lid 4, kan van
het verslag voor de aandeelhouders worden afgezien,
maar slechts indien alle aandeelhouders, dus niet als ver-
gadering, maar individueel, daarmee instemmen.
Op grond van het bepaalde in art. 86 sexies lid 8, kan het
verslag voor de werknemers achterwege blijven indien
alle werknemers van de vennootschap en haar dochter-
vennootschappen tot het bestuurs- of leidinggevende
orgaan van de vennootschap behoren.

We zijn van mening, mede gelet op soortgelijke regelingen
voor fusie en splitsing, dat er geen bezwaar tegen bestaat
reeds in de Implementatieperiode het vorenstaande toe
te passen.

Zie art. 86 quinquies lid 1; het voorstel dient in ieder geval deze onderdelen te vermelden; indien dit wenselijk of nuttig voor de procedure
is, kan meer informatie worden opgenomen.

32.

Zie ook Van Eck & Roelofs 2020, p. 5.33.
De Richtlijn spreekt hier over: ‘met name’, ons is niet duidelijk of bewust een andere bewoording dan in art. 86 quinquies is gebruikt. We
gaan ervan uit dat hetzelfde wordt bedoeld: het verslag dient in ieder geval de opgesomde onderwerpen te adresseren, maar in voorkomende
gevallen kan het wenselijk of noodzakelijk zijn meer informatie te vermelden.

34.
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4.3. Terbeschikkingstelling aan aandeelhouders en
werknemers; artikel 86 sexies lid 6

Het verslag en het voorstel worden uiterlijk zes weken
vóór de datum van de algemene vergadering (zie hierna
onder 4.9) ten minste in elektronische vorm ter beschik-
king gesteld van de aandeelhouders en de vertegenwoor-
digers van de werknemers, en bij gebreke daarvan, van
de werknemers zelf. Als er een advies is ingewonnen van
de ondernemingsraad, moet dit advies aan het verslag
worden gehecht.

Naar ons idee ligt het voor de hand ook in de Implemen-
tatieperiode deze procedure, met inachtneming van de
gestelde termijn, al te volgen.

4.4. Onderzoek en verslag onafhankelijke deskundige;
artikel 86 septies

Het voorstel moet worden onderzocht door een onafhan-
kelijke deskundige, die voor de aandeelhouders een ver-
slag opstelt. Het verslag daarvan moet uiterlijk een maand
voor de algemene vergadering aan de aandeelhouders ter
beschikking worden gesteld (dit mag elektronisch).
Het verslag moet (in ieder geval) zien op de volgende as-
pecten:
a. de vraag of de geldelijke vergoeding voor uittredende

aandeelhouders adequaat is, waarbij rekening moet
worden gehouden met de eventuele marktprijs van
de aandelen vóór aankondiging van het voorstel;

b. volgens welke methode de voorgestelde geldelijke
vergoeding is vastgesteld;

c. of deze methode passend is voor de beoordeling van
de vergoeding, en tot welke waarde die methode
leidt, waarbij ook een advies gegeven wordt over
het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van
de waarde aan die methode is gehecht; en

d. welke bijzondere moeilijkheden zich eventueel bij
de waardering hebben voorgedaan.

De lidstaten kunnen bij implementatie van de regeling in
nationale wetgeving ‘eenpersoonsvennootschappen’ uit-
sluiten van de toepassing van art. 86 septies.

Op grond van art. 86 septies lid 3 is geen onderzoek en
verslag van een deskundige vereist indien alle aandeelhou-
ders ‘aldus zijn overeengekomen’. Wij lezen daarin dat
alle aandeelhouders op individueel niveau, dus niet als
orgaan, met het achterwege blijven moeten instemmen.35

In de Mobiliteitsrichtlijn is niet bepaald wie of welke in-
stantie deze rol van ‘deskundige’ dient te vervullen. Met
het oog op de rol van de accountant bij diverse vergelijk-
bare rechtshandelingen, zoals fusie en splitsing en bij
omzetting van een rechtspersoon in een N.V., ligt het
voor de hand dat deze rol ook bij grensoverschrijdende
omzetting door een accountant zal worden vervuld. In

de Implementatieperiode zal daarom een accountant36

moeten worden betrokken die het voorstel zal onderzoe-
ken en een verslag zal opstellen, voor zover niet alle aan-
deelhouders instemmen met het achterwege blijven van
deze regeling.

4.5. Openbaarmaking en kennisgeving; artikel 86 octies
Het voorstel moet openbaar worden gemaakt en publiek
beschikbaar worden gesteld. Dat gebeurt in ‘het register’,
waaronder wij verstaan het handelsregister van de Kamer
van Koophandel. Daarnaast moet de vennootschap zorg
dragen voor openbaarmaking van een kennisgeving aan
de aandeelhouders, schuldeisers en (de vertegenwoordi-
gers van) de werknemers van de vennootschap. Die ken-
nisgeving moet inhouden dat zij bij de vennootschap
− uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de algemene
vergadering waarin tot omzetting wordt besloten − op-
merkingen kunnen indienen betreffende het voorstel tot
grensoverschrijdende omzetting.
De lidstaten kunnen ook voorschrijven dat het verslag
van de deskundige (behoudens voor zover het vertrouwe-
lijke informatie betreft) openbaar wordt gemaakt in het
register.
De openbaarmaking moet plaatsvinden uiterlijk één
maand voor de algemene vergadering waarin het besluit
omtrent de omzetting zal worden genomen.

Deponering van financiële gegevens wordt niet voorge-
schreven door de Mobiliteitsrichtlijn. Ook de SE-Rege-
ling kent niet zo een verplichting. In het Voorontwerp
2014 werd het openbaar maken van financiële gegevens
wel verplicht gesteld. En ook andere, vergelijkbare rege-
lingen, zoals die van de (grensoverschrijdende) fusie
schrijven dit voor. Wij achten het raadzaam, met het oog
op het verschaffen van informatie aan stakeholders, in de
Nederlandse implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn
wel zo een deponeringsverplichting op te nemen. Tot het
moment dat contouren van implementatiewetgeving
duidelijk worden, volgen we de thans in de praktijk ge-
bruikelijke werkwijze,37 waarbij de laatste drie jaarreke-
ningen en eventueel een tussentijdse vermogensopstelling
openbaar worden gemaakt. Zodoende wordt aan credi-
teuren en andere belanghebbenden op afdoende wijze
informatie verschaft over de actuele stand van (de finan-
ciële) zaken bij de om te zetten vennootschap.

Op grond van het bepaalde in art. 86 undecies kan een
lidstaat ervoor kiezen aan het bestuur een verplichting
op te leggen een ‘liquiditeitsverklaring’ af te leggen. Het
bestuur dient daarin te verklaren dat het niet op de
hoogte is van een reden waarom de vennootschap na de
omzetting niet in staat zou zijn te voldoen aan haar ver-
plichtingen. Een dergelijke verklaring lijkt niet te passen
in het Nederlandse vennootschapsrecht, omdat het een

Zie voor een vergelijkbare regeling bij fusie en splitsing art. 2:328 lid 6 BW en art. 334aa lid 7 BW.35.
Als bedoeld in art. 2:393 BW.36.
Uit steekproefsgewijs onderzoek van stukken die in het kader van een grensoverschrijdende omzetting bij de Kamer van Koophandel
worden neergelegd, volgt dat in de onderzochte gevallen naast een voorstel veelal deze financiële gegevens ook worden neergelegd.

37.
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(te) zware belasting (onderzoeksplicht) bij de bestuurders
neerlegt.38

De lidstaten kunnen ervoor kiezen vennootschappen vrij
te stellen van de openbaarmaking via het handelsregister
indien de vennootschap de documenten gratis op haar
website ter beschikking stelt vanaf ten minste één maand
voor de algemene vergadering tot ten minste het einde
van die vergadering. In dat geval moet op grond van art.
86 octies lid 3 wel van enkele specifieke gegevens melding
worden gedaan aan het handelsregister.

Zoals uit het vorenstaande blijkt, zullen de lidstaten zelf
de mogelijkheid tot deponeren via de website, alsmede
de voorwaarden daarvoor, moeten uitwerken in nationale
wetgeving. Wij sluiten aan bij de bestaande praktijk van
(grensoverschrijdende) fusie en splitsing en gaan ervan
uit dat gedurende de Implementatieperiode openbaarma-
king slechts op juiste wijze kan gebeuren door het depo-
neren van de voormelde stukken bij het handelsregister.

Op basis van art. 86 octies lid 5 kunnen lidstaten ervoor
kiezen verplicht te stellen dat de nederlegging wordt be-
kendgemaakt door middel van een publicatie in een natio-
naal publicatieblad of via een centraal elektronisch plat-
form. Het lijkt ons logisch voor dit onderdeel aan te
sluiten bij de overwegingen bij het Voorontwerp 2014,
dat het nut van een publicatie in een landelijk verspreid
dagblad achterhaald is en publicatie in de Staatscourant
afdoende is.39

4.6. Bescherming van de belangen van aandeelhouders;
artikel 86 decies

Aandeelhouders die tegen de grensoverschrijdende om-
zetting stemmen, moeten het recht hebben uit te treden
gedurende een bepaalde termijn die niet langer is dan één
maand na het besluit van de algemene vergadering (zie
hieronder). Deze aandeelhouders moeten een adequate
geldelijke vergoeding voor hun aandelen krijgen.
Op basis van het bepaalde in de Mobiliteitsrichtlijn kan
ook aan andere aandeelhouders dit uittreedrecht worden
gegeven. Gelet op de positie van de houders van stem-
en winstrechtloze aandelen bij nationale omzettingen en
bij grensoverschrijdende fusie, denken wij dat het aanne-
melijk is dat de Nederlandse wetgever hiervan gebruik
zal maken.40

Wij achten het juist indien gedurende de Implementatie-
periode het vorenstaande wordt gevolgd, met dien ver-
stande evenwel dat een wettelijke basis ontbreekt. De

aandelen van de uittreders kunnen derhalve niet van
rechtswege komen te vervallen, maar zullen moeten
worden ingekocht, ingetrokken óf worden overgenomen
door de andere aandeelhouder(s). Het voorstel tot omzet-
ting zal de in dat kader vooraf met de aandeelhouders
gemaakte afspraken moeten vermelden. De aandeelhou-
ders en de bestuurders zullen (in het voorstel) gezamenlijk
aan de notaris de opdracht moeten geven dat, indien in
de procedure aandeelhouders wensen uit te treden, hij
daarmee rekening zal moeten houden en de procedure
pas mag afronden als overeenstemming over de uittreding
is bereikt.41

Indien het maken van deze afspraken niet mogelijk is, zal
een omzetting slechts mogelijk zijn indien alle aandeel-
houders instemmen.

4.7. Bescherming van de belangen van crediteuren;
artikel 86 undecies

Aan crediteuren van vorderingen die vóór de openbaar-
making zijn ontstaan én ten tijde van de openbaarmaking
nog niet opeisbaar zijn,42 moet passende bescherming
worden geboden. De crediteuren die geen genoegen ne-
men met deze waarborgen moeten bij de rechter (of an-
dere administratieve instantie) om passende waarborgen
kunnen verzoeken binnen drie maanden na de openbaar-
making, mits zij kunnen aantonen dat de voldoening van
hun vorderingen in gevaar is als gevolg van de omzetting
en dat zij van de vennootschap geen passende waarborgen
hebben verkregen. De vraag is of hiermee een wachtter-
mijn van drie maanden is beoogd. In de Mobiliteitsricht-
lijn wordt de voortgang van de omzetting niet uitdrukke-
lijk afhankelijk gesteld van het doorlopen van de proce-
dure voor (crediteuren)verzet, zoals bij nationale en
grensoverschrijdende fusie en splitsing wél het geval is.43

Mede gelet op de regeling dat schuldeisers tot twee jaar
na de omzetting tegen de omgezette entiteit kunnen
procederen in de lidstaat van vertrek,44 zou kunnen
worden geconcludeerd dat de procedure van crediteuren-
bescherming losstaat van de voortgang van de omzetting.
Anderzijds zal een notaris (of andere instantie) moeten
beoordelen of voldoende zorg is besteed aan de crediteu-
renbescherming, hetgeen pas mogelijk is ná verloop van
de termijn.45 Het voorschrift dat waarborgen slechts
kunnen worden overeengekomen onder de voorwaarde
dat de grensoverschrijdende omzetting van kracht
wordt,46 lijkt er eveneens op te duiden dat de procedure
geheel moet zijn gevolgd voordat de omzetting kan
worden afgerond.

Zie hierover de toelichting inzake art. 2:216 lid 2 BW, Kamerstukken II 2006/07, 31058, nr. 3, p. 72. Zie in gelijke zin de reacties op het
consultatievoorstel van mw. J. Leemrijse en dhr. T. Stevens (Allen & Overy) en van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht,
beide d.d. 29 juni 2018.

38.

Zie art. 334pp lid 4 van het Voorontwerp 2014.39.
Zie art. 2:181 en art. 2:333h BW.40.
Vergelijk art. 2:333i lid 4 BW. Zie over het uittreedrecht van aandeelhouders voorts het voormelde artikel van De Vries 2020 en Van Veen
2010, p. 355.

41.

Voor crediteuren van reeds opeisbare vorderingen is geen additionele bescherming opgenomen in de Richtlijn.42.
Zie art. 2:317 lid 2 BW en art. 2:334m lid 2 BW, waarin is bepaald dat het besluit tot fusie resp. splitsing slechts na de verzetstermijn kan
worden genomen.

43.

Zie art. 86 undecies lid 4.44.
Of wellicht daarvoor, maar dan slechts met instemming van alle schuldeisers.45.
Zie art. 86 undecies lid 1.46.
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Zolang niet duidelijk is op welke wijze de implementatie
van deze regeling in de Nederlandse wetgeving zal
plaatsvinden, lijkt het ons juist een periode van twee
maanden aan te houden. Die periode sluit aan bij de in
art. 2:182 BW voorgeschreven wachttermijn en ook bij
de SE-Regeling en het Voorontwerp 2014. Aangezien
niet duidelijk is of de rechtbanken te allen tijde een rol
wensen te vervullen in de verzetprocedure bij grensover-
schrijdende omzetting, is het verstandig (ook) te bepalen
dat ten kantore van de notaris verzet kan worden aange-
tekend.47

4.8. Bescherming van werknemers; artikel 86 duodecies
en terdecies

Op grond van art. 86 duodecies is een bescherming van
de informatie- en raadplegingsrechten van werknemers
gedurende het omzettingsproces vastgelegd.48 In art. 86
terdecies is een uitgebreide regeling opgenomen betref-
fende de bescherming van de vennootschapsrechtelijke
werknemersmedezeggenschap. Daarmee wordt de invloed
van werknemers of werknemersvertegenwoordigers op
de samenstelling van het bestuursorgaan of het toezicht-
houdende orgaan van de vennootschap bedoeld. Deze
regeling vertoont veel gelijkenis met de bescherming bij
grensoverschrijdende fusie.49

De uitgebreide regeling in de Mobiliteitsrichtlijn moet
nog nader worden uitgewerkt in Nederlandse wetgeving.
Tot die tijd blijft onduidelijkheid bestaan over de toepas-
sing van die regeling en is het naar ons idee niet mogelijk
een grensoverschrijdende omzetting van een B.V. waarbij
een regeling van vennootschapsrechtelijke medezeggen-
schap geldt, tot stand te brengen op zo een wijze dat (voor
de notaris controleerbaar) de belangen van de werknemers
voldoende worden gewaarborgd.

4.9. Algemene vergadering; artikel 86 nonies
Schuldeisers, aandeelhouders en werknemers kunnen tot
vijf werkdagen voorafgaand aan de algemene vergadering
opmerkingen indienen bij de vennootschap met betrek-
king tot het voorstel. De Mobiliteitsrichtlijn biedt de
mogelijkheid op het laatste moment nog aanpassingen
van het voorstel tot omzetting door te voeren. Vervolgens
beslist de algemene vergadering in de woorden van de
Mobiliteitsrichtlijn ‘over de goedkeuring van het voorstel’.
Op grond van het Nederlandse ondernemingsrecht besluit
de algemene vergadering over de omzetting en niet slechts
over de goedkeuring ervan.50

Voor het besluit van de algemene vergadering is op grond
van de Mobiliteitsrichtlijn een meerderheid vereist van
ten minste twee derde en niet meer dan negen tiende van
de stemmen verbonden aan de aandelen of het op de
vergadering vertegenwoordigde geplaatste kapitaal. Art.
2:18 BW schrijft voor het besluit tot omzetting van een
vennootschap geen bepaalde meerderheid voor, anders
dan dat dit besluit genomen moet worden met inachtne-
ming van de vereisten voor een besluit tot statutenwijzi-
ging en mits het gaat om omzetting van een B.V. in een
N.V. of omgekeerd (voor andere rechtsvormen geldt een
meerderheid van negen tiende). Ook in de SE-Regeling
wordt niet een specifieke meerderheid voorgeschreven.
Het Voorontwerp 2014 ging uit van een meerderheid van
ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen,
vertegenwoordigend ten minste de helft van het geplaatste
kapitaal.
In de Implementatieperiode zal het bepaalde in art. 2:18
BW gelden.

Indien een bepaling in het voorstel of een wijziging van
de statuten van de vennootschap tot een toename van de
economische verplichtingen van een aandeelhouder (ten
opzichte van de vennootschap of derden) leidt, kunnen
de lidstaten vereisen dat de betreffende bepaling of wijzi-
ging door de betrokken aandeelhouder moet worden
goedgekeurd. In de Nederlandse wetgeving is al een
soortgelijke regeling opgenomen in art. 2:231 lid 4 BW.
Gelet op het bepaalde in dat artikel, achten wij het aanne-
melijk dat de Nederlandse wetgever een dergelijke rege-
ling zal opnemen.

4.10. Attest lidstaat van vertrek; artikel 86 quaterdecies
Een daartoe aan te wijzen instantie onderzoekt binnen
drie maanden nadat de algemene vergadering het besluit
tot omzetting heeft genomen (behoudens verlenging van
die termijn) de rechtmatigheid van de omzetting, of
daarbij aan alle relevante voorwaarden is voldaan, en of
alle procedures en formaliteiten correct zijn vervuld in
de lidstaat van vertrek.51

In Nederland speelt de notaris al jarenlang een belangrijke
rol bij o.a. fusie, splitsing, omzetting, zetelverplaatsing
van een SE en grensoverschrijdende fusie. Door zijn on-
partijdige positie en grote mate van deskundigheid op
het gebied van (de structurering van) rechtspersonen, is
de betrokkenheid van de notaris een waarborg voor een
zorgvuldige procedure en rechtszekerheid.52 Het was dan
ook vanzelfsprekend dat de notaris een centrale rol kreeg
toebedeeld in het Voorontwerp 2014.

Van Veen 2010.47.
In Nederland zijn deze informatie- en raadplegingsrechten vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden.48.
Zie de regeling van art. 2:333k BW, uitgebreid besproken in: W.J.M. van Veen & M.P. Bongard, Grensoverschrijdende juridische fusies.
De verschillende grondslagen, mogelijkheden en beperkingen, Deventer: Kluwer 2015, p. 29-56, en enkele praktische vragen bij de regeling

49.

(die gedeeltelijk ook relevant zijn voor de toepassing bij grensoverschrijdende omzetting): P.H. Tieskens, ‘Vragen over de vennootschap-
pelijke medezeggenschapsregeling in artikel 2:333k BW bij grensoverschrijdende fusies’, MvO 2016, afl. 7, p. 180 e.v. Zie voorts over de
regeling betreffende vennootschappelijke medezeggenschap als opgenomen in de Mobiliteitsrichtlijn ook: Van Eck & Roelofs 2020, p. 6
en Schutte-Veenstra & Verbrugh 2020, par. 2.2.3.
Zie art. 2:18 lid 2 sub a jo. 2:121/2:231 BW.50.
Dit onderzoek omvat mede de controle van de adequate naleving van de bepalingen die bescherming van aandeelhouders, werknemers en
crediteuren ten doel hebben. Zie hierover ook Van Eck & Roelofs 2020, p. 7.

51.

Zie Oranje 2008, p. 113 en ook de passage die hij daar aanhaalt uit Kamerstukken II 1980/81, 16453, nr. 3-4, p. 13 (MvT), betreffende de
implementatie van de Derde EEG Richtlijn, waarin de Minister zegt: ‘Het toezicht van de notaris is gewenst om zoveel mogelijk zekerheid
te hebben dat de fusie rechtsgeldig tot stand is gekomen.’

52.

201TvOB 2020-5

De Mobiliteitsrichtlijn als inspiratiebron voor de notaris



Deze rol was echter wel beperkt tot een gedeelte van de
in de Mobiliteitsrichtlijn voorgeschreven verklaring! Naar
ons idee kan de notaris, gezien de hem ter beschikking
staande middelen en zijn positie in het rechtsverkeer,
slechts zelfstandig een rol spelen met betrekking tot de
vragen of aan alle relevante voorwaarden is voldaan en
of alle procedures en formaliteiten correct zijn vervuld
in de lidstaat van vertrek. Voor zover de verklaring verder
gaat dan de onderzoeken die de notaris nu ook al moet
doen volgens de op hem en zijn dienstverlening van toe-
passing zijnde wet- en regelgeving, kan de notaris zonder
nadere regelingen en bevoegdheden (waarvan het de vraag
is of de notaris die zou moeten willen), naar ons idee niets
zeggen over de rechtmatigheid van de omzetting.53 Wij
vinden de door Baldee en Nijland geopperde samenwer-
king tussen de notaris en Justis, de screeningsautoriteit
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, een interes-
sante mogelijkheid.

In de Implementatieperiode zal de notaris de voormelde
rol vervullen voor zover die ziet op de vragen of aan alle
relevante voorwaarden is voldaan, en of alle procedures
en formaliteiten correct zijn vervuld in de lidstaat van
vertrek.

We vragen ons wel af in welke vorm het attest moet
worden afgegeven, mede met het oog op het ontbreken
van een feitelijke omzettingshandeling. Op grond van
art. 86 octodecies bepaalt het recht van de lidstaat van
bestemming het tijdstip waarop de grensoverschrijdende
omzetting van kracht wordt.54 Het recht van de lidstaat
van vertrek lijkt dus geen rol te spelen met betrekking
tot het effectief worden van de omzetting. Zonder nadere
uitwerking in de Nederlandse wet lijkt ons dat bij out-
bound omzettingen niet mogelijk. Tot dat moment betreft
het immers een Nederlandse vennootschap, waarop de
Nederlandse omzettingsregels van toepassing zijn. Gedu-
rende de Implementatietermijn zal het dus noodzakelijk
zijn een akte van omzetting en statutenwijziging te passe-
ren.55 Daarna kan de notaris het attest afgeven. Indien en
voor zover dat gewenst is (bijvoorbeeld vanwege het di-
gitaal registreren in het buitenland door middel van het
uploaden van één document), kan het attest ook worden
opgenomen in de akte van omzetting en statutenwijziging.

4.11. Attest lidstaat van bestemming; artikel 86 sexdecies
Vervolgens wordt ook in de lidstaat van bestemming een
instantie aangewezen die toezicht dient te houden op de
rechtmatigheid van de omzetting, maar dan voor wat
betreft het gedeelte van de procedure dat wordt geregeld
door het recht van de lidstaat van bestemming. Daarbij
dient met name te worden getoetst of voldaan zal worden
aan de bepalingen van het nationale recht inzake oprich-
ting en registratie van vennootschappen en, indien van
toepassing, de werknemersmedezeggenschap. In Neder-
land lijkt de notaris de aangewezen instantie om zo’n in-
bound attest af te geven. Deze zal bij notariële akte de

omzetting in een Nederlandse B.V. constateren en daarin
tevens de statuten daarvan vastleggen.

4.12. Registratie; artikel 86 septdecies
De wijze van registratie moet worden vastgelegd door
implementatiewetgeving. Op dit moment worden grens-
overschrijdende omzettingen op papier ter inschrijving
in het handelsregister aangeboden bij de Kamer van
Koophandel. Die werkwijze zal voorlopig hetzelfde
blijven, alhoewel de hoop uiteraard bestaat dat die aanbie-
ding op korte termijn digitaal zal kunnen gebeuren.

5. Tot slot

De Mobiliteitsrichtlijn geeft een geharmoniseerde regeling
voor (o.a.) grensoverschrijdende omzetting van kapitaal-
vennootschappen. De implementatie in nationale wetge-
ving zal nog even op zich laten wachten. Toch kan de
Mobiliteitsrichtlijn al goed worden gebruikt om de pro-
cedure nader in te vullen. En daaraan bestaat in de prak-
tijk grote behoefte.

In deze bijdrage hebben we een aantal suggesties gedaan
voor een procedure die de betrokken notaris gedurende
de Implementatieperiode kan volgen bij de grensover-
schrijdende omzetting van een B.V., ingeval geen sprake
is van enige werknemersmedezeggenschap en geen van
de aandeelhouders tegen de omzetting is, of geen afspraak
kan worden gemaakt omtrent uittreding.
Aangezien de Mobiliteitsrichtlijn zal worden verankerd
in Nederlandse wetgeving, hebben we de daarin geschets-
te procedure als basis genomen en deze nader ingevuld
op grond van algemene bepalingen in de Nederlandse
wetgeving betreffende omzetting van rechtspersonen en
meer specifieke bepalingen betreffende kapitaalvennoot-
schappen, alsmede de SE-Regeling en de (grensoverschrij-
dende) fusieregeling.

Uit deze bijdrage blijkt dat een heel aantal onderwerpen
nog nader dient te worden ingevuld. Daarover kan ver-
schillend worden gedacht. In deze bijdrage hebben we
enkele suggesties voor de invulling gedaan, maar we zijn
ons ervan bewust dat er andere mogelijkheden zijn. Uit-
eindelijk gaat het erom dat we een (tot op zekere hoogte)
uniforme procedure kunnen vaststellen die de Nederland-
se notarissen de komende jaren, tot het moment waarop
de Mobiliteitsrichtlijn is vastgelegd in Nederlandse wet-
geving, in de praktijk kunnen volgen bij grensoverschrij-
dende omzettingen van B.V.’s.

Zie Baldee & Nijland 2020, par. 6.53.
Dit is in lijn met het bepaalde in art. 2:334vv van het Voorontwerp 2014 en het bepaalde in art. 8 en art. 12 van het Statuut van de Europese
vennootschap (Verordening (EG) 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001).

54.

Zie art. 2:18 lid 2 sub c BW.55.
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