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I. Inleiding en vraagstelling
Op grond van het bepaalde in art. 2:318 lid 1 BW 
wordt een fusie tussen rechtspersonen van kracht 
met ingang van de dag na die waarop de notariële 
akte van fusie verleden is. Om 0.00 uur worden dus 
alle fusies van kracht welke de vorige dag zijn neer-
gelegd in notariële akten. Ongeacht het tijdstip 
waarop de akten verleden zijn. Het kan voorkomen 
dat op het voormelde tijdstip waarop diverse fusies 
van kracht worden, een samenval plaatsvindt van 
rechtsmomenten die elkaar in de weg zitten.
In de praktijk stuitte ik enige tijd geleden op het 
volgende. 

Casus
Het voornemen bestond twee structuren, elk 
bestaande uit (versimpeld weergegeven) een moe-
dermaatschappij en een dochtermaatschappij, te 
fuseren. Daarbij diende om bepaalde, partijen move-
rende redenen moeder M1 in moeder M2 op te gaan 
en dochter D1 in dochter D2. De twee fusies moesten 
gelijktijdig plaatsvinden. Zie onderstaande ter illus- 
tratie.

Oude situatie  Nieuwe situatie

De vraag in deze casus was of het mogelijk zou zijn 
de twee akten van fusie op dezelfde dag te passeren 
en derhalve op hetzelfde moment, 0.00 uur van de 
dag erop, van kracht te laten worden.

In deze bijdrage ga ik op bovenstaande vraag in en 
schets ik de mogelijke gevolgen van zo een ‘gelijk-
tijdige fusie’.1

II. Het wettelijk kader van de gelijktijdige 
fusie

a) geen ‘concernfusies’
Uitgangspunt bij fusie is, dat de aandeelhouders van 
de verdwijnende vennootschap aandeelhouder wor-
den van de verkrijgende vennootschap.2 Art. 2:333 
BW biedt faciliteiten voor zogenoemde ‘concern-
fusies’.3 Hiervan is sprake indien er een fusie plaats-
vindt met een 100%-dochter4 dan wel op het moment 

van fusie alle aandelen in het kapitaal van de fuse-
rende vennootschappen (indirect) gehouden worden 
door één (rechts)persoon.5 Omdat zowel fusie 1 als 
fusie 2 op exact hetzelfde tijdstip van kracht worden, 
is met betrekking tot deze beide fusies het bepaalde 
in art. 2:333 BW niet van toepassing. Dit brengt 
onder meer met zich dat de art. 2:311 lid 2 en 326 tot 
en met 328 BW onverkort op de fusies van toepassing 
zijn.

b)  toekennen aandelen door verkrijgende 
vennootschappen

Zoals ik hiervoor schreef, worden de aandeelhouders 
van de verdwijnende vennootschap door de fusie in 
beginsel aandeelhouders van de verkrijgende ven-
nootschap. De verkrijgende vennootschap reikt der-
halve aandelen uit aan de aandeelhouders van de 
verdwijnende vennootschap.
In de casus zou dat betekenen dat M2 bij fusie 1 aan-
delen uitgeeft aan de aandeelhouder van M1 en D2 
bij fusie 2 aandelen toekent aan M1. Een en ander als 
volgt.
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1. Of, om aan te sluiten bij de eerder gebruikte analogieën op 
het gebied van zonwering (“rolluikfusie” en “lamellenfusie”, 
zie H.J. de Kluiver, t.a.p.), zou gesproken kunnen worden 
van een “zuivere lamellenfusie”. Zuiver, omdat geen voor-
bereidende handelingen, zoals verhanging van aandelen, 
plaatsvinden. De lamel M1-D1 schuift ineens weg achter de 
lamel M2-D2.  

2. Zie art. 2:311 lid 2 BW.
3. Deze term is in de praktijk ontstaan voor de fusies als be-

schreven in art. 2:333 leden 1 en 2 BW, zie Zaman, Van Eck 
en Roelofs, ‘Nationale en grensoverschrijdende juridische 
fusie & juridische splitsing van kapitaal vennootschappen’, 
‘s-Gravenhage: Sdu 2009, p. 32.

4. Zie art. 2:333 lid 1 BW.
5. Zie art. 2:333 lid 2 BW, de ‘zusjesfusie’.
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c)  de ruilverhouding bij het toekennen van 
aandelen

De art. 2:326 tot en met 328 BW richten zich onder 
meer op de vraag hoeveel aandelen een aandeel-
houder van de verdwijnende vennootschap in het 
kapitaal van de verkrijgende vennootschap krijgt in 
ruil voor zijn aandelen (de ‘ruilverhouding’)6 en hoe 
deze ruilverhouding tot stand is gekomen.7 Een 
externe accountant dient te onderzoeken of de ruil-
verhouding redelijk is en hij dient zich tevens een 
oordeel te vormen over de totstandkoming ervan,8 
tenzij alle aandeelhouders van de fuserende ven-
nootschappen ermee instemmen dat wordt afgezien 
van dat onderzoek.9 De ruilverhouding hangt in 
beginsel af van (i) de grootte van de deelneming van 
de aandeelhouder in het kapitaal van de verdwijnen-
de vennootschap ten aanzien waarvan in principe 
het evenredigheidsvereiste zal gelden, en (ii) de 
waarde van zijn aandelen in verhouding tot de waar-
de van de aandelen in de andere fuserende 
vennootschap(pen).10

III. De toekenning van aandelen bij een 
gelijktijdige fusie

a) volgordelijkheid
Het voorgaande betekent voor de gelijktijdige fusie 
dat, door een samenval van rechtsmomenten, ondui-
delijk is wat nu precies bij het van kracht worden van 
de fusies gebeurt. Immers, op hetzelfde moment als 
de fusie tussen D1 en D2 van kracht wordt, waarbij 
aandelen D2 aan M1 worden toegekend, verdwijnt 
M1 in M2, waarbij aandelen M2 worden toegekend 
aan de aandeelhouder van M1. De aandelen D2 wor-
den dus toegekend aan M1, terwijl deze vennoot-
schap juist verdwenen is! Zijn deze aandelen dan wel 
toegekend en, zo ja, aan wie? En kan in dit verband 
wel gesproken worden van een ruilverhouding? Het 
is immers niet duidelijk of M1 ten tijde van fusie 2 
nog wel aandelen in D1 houdt. Er ontbreekt een dui-
delijke volgorde in de gebeurtenissen.

b) is volgordelijkheid beïnvloedbaar?
Een samenval van rechtsmomenten levert niet nood-
zakelijkerwijs een probleem op. Om met Portengen 
te spreken: “Samenval van rechtsmomenten hoeft 
een volgorde niet uit te sluiten”.11 De Kluiver noemt 
in dat verband het zeer sprekende voorbeeld van 
Eggens: het aanschaffen van een roerende zaak aan 
de toonbank, waarbij koop en levering samenvallen, 
maar wel degelijk levering op grond van een geldige 
titel plaatsvindt.12

In de literatuur wordt wel verdedigd dat de volgor-
delijkheid van twee fusies die in twee separate akten 
neergelegd zijn, te beïnvloeden is door duidelijk in de 
akten te beschrijven wat er gebeurt.13 Naar mijn idee 
biedt de wettekst op dit punt echter geen ruimte. 
Art. 2:318 lid 1 BW bepaalt immers dat de fusies van 
kracht worden met ingang van de dag nadat de 
akten zijn verleden.14 Ik lees hierin geen vrijheid dit 
moment zodanig in een fusievoorstel of fusieakte op 
te rekken dat de ene fusie net iets eerder dan de 

andere plaats kan vinden. Naar mijn idee sluit het 
feit van een samenval van rechtsmomenten in het 
onderhavige geval een volgorde wel degelijk uit, 
althans is geen volgorde vast te stellen.15

c) biedt een “nulverhouding” uitkomst?
Door Van Boxel16 is, in reactie op de beantwoording 
door Van Olffen van een rechtsvraag over de ‘omge-
keerde rolluikfusie’,17 wel betoogd dat het mogelijk 
moet zijn in een voorkomend geval de ruilverhouding 
op nul te stellen. Bij zo een nulverhouding heeft de 
aandeelhouder van de verdwijnende vennootschap 
geen recht op een aandeel in de verkrijgende ven-
nootschap. Op deze wijze worden wel de art. 2:326-
328 BW toegepast, maar worden geen aandelen 
toegekend. Van Olffen lijkt deze zienswijze van Van 
Boxel eerst te delen,18 maar zeer recent echter ver-
werpt hij deze duidelijk.19

6. Zie art. 2:326 onder a BW.
7. Zie art. 2:327 BW.
8. Zie art. 2:328 BW.
9. Zie art. 2:328 lid 6 BW.
10. Zie Zaman, Van Eck, Roelofs, a.w., p. 59.
11. H.J. Portengen, Reactie op “Is een omgekeerde rolluikfusie 

mogelijk?” van prof. mr. M. van Olffen in WPNR (2006) 6667, 
WPNR (2006) 6674, p. 543. 

 In dit verband haalt H.J. de Kluiver in: Is een rolluikfusie 
mogelijk in één akte?, WPNR (2002) 6484, J. Eggens aan die 
in 1930 al met enkele praktijkvoorbeelden (waarbij de aan 
de toonbank verrichte koop en levering van een roerende 
zaak een mooi gekozen voorbeeld is) aantoonde dat samen-
val van rechtsmomenten niet noodzakelijkerwijs oorzaak 
en gevolg doet verwarren.

12. H.J. de Kluiver, Is een rolluikfusie mogelijk in één akte?, 
WPNR (2002) 6484, waarin hij het voorbeeld van J. Eggens 
uit 1930 aanhaalt.

13. H.J. de Kluiver, t.a.p., p. 295.
14. Zo ook Zaman, Van Eck en Roelofs, t.a.p., p. 49. Zie ook 

J.D.M. Schoonbrood en G. Ruardij, een zero exchange ratio 
bij juridische splitsing en fusie? Enige beschouwingen om-
trent toekenning van aandelen, WPNR (2007) 6720, 
p. 661 e.v.

15. Een andere situatie waarbij naar mijn idee de wet een 
bepaalde volgorde in de weg staat, is de (zeer theoretische) 
situatie waarbij ten aanzien van eenzelfde registergoed 
twee akten van levering op dezelfde dag, op hetzelfde 
tijdstip ondertekend zijn en van deze beide akten op exact 
hetzelfde tijdstip een afschrift wordt aangeboden bij het 
Kadaster. 

16. H.J.M.M. van Boxel, Reactie op “Is een omgekeerde rolluik-
fusie mogelijk?” van prof. mr. M. van Olffen in WPNR (2006) 
6667, WPNR (2006) 6674, p. 544-550.

17. M. van Olffen, Is een omgekeerde rolluikfusie mogelijk?, 
WPNR (2006) 6667, p. 402-404.

18. M. van Olffen, Naschrift bij reactie op “Is een omgekeerde 
rolluikfusie mogelijk?”, WPNR (2006) 6674, p.550. Volgens 
Van Eck is deze benadering van Van Olffen echter inconse-
quent, omdat deze zich met betrekking tot de juridische 
splitsing in andere zin uitlaat, G.C. van Eck, Aandeelhou-
derssplitsing, reactie op beantwoording “Is een vereenvou-
digde aandeelhouderssplitsing mogelijk?” door prof. mr. 
M. van Olffen in WPNR (2007) 6712, WPNR (2007) 6725, 
p. 834 e.v.

19. M. van Olffen, Juridische fusies en splitsingen “zonder 
effecten”, WPNR (2011) 6873.
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In de onderhavige casus zou een ‘nulverhouding’ uit-
komst kunnen bieden. Het bestuur stelt de ruilver-
houding tussen de aandelen D1 en D2 op nul, zodat 
het niet nodig is vast te stellen welke fusie als eerste 
heeft plaatsgevonden. Bij de opgave van de gebruik-
te methoden kan het bestuur vermelden dat er van 
een ruil sprake is op het niveau van de moedermaat-
schappijen, die gelijktijdig fuseren. Deze methode 
kan als passend worden beschouwd, omdat de toe-
kenning van aandelen geen effect sorteert. De ver-
krijgende vennootschap verdwijnt immers op het 
moment van uitgifte van aandelen!
De nulverhouding is echter in de literatuur bekriti-
seerd.20 Zoals Van Boxel bij de introductie van het 
middel zelf ook al aangeeft,21 is er geen sprake van 
een ruil. Met Schoonbrood en Ruardij ben ik van 
mening dat een nulverhouding het wezenskenmerk 
van een fusie raakt. Deze past niet in ons wettelijk 
systeem, waarin uitgangspunt is dat ieder aandeel-
houder van een verdwijnende vennootschap aan-
deelhouder van de verkrijgende vennootschap 
wordt, behoudens in bijzondere, door de wetgever 
vastgelegde situaties. De ruilverhouding die resul-
teert in het niet (kunnen) toekennen van een aan-
deel is een incidentele uitzondering,22 die behandeld 
moet worden als gevolg van een bepaald gegeven, 
namelijk dat de elementen van de formule die leidt 
tot een ruilverhouding, niet resulteren in een enkel 
aandeel. De ruilverhouding kan geen oorzaak op 
zichzelf zijn.

d)  wordt slechts een recht op de toe te 
kennen aandelen verkregen?

Gesteld zou kunnen worden dat bij de fusie tussen 
D1 en D2 aan M1 slechts het recht wordt toegekend 
op aandelen in D2. Dit recht gaat als gevolg van de 
fusie tussen M1 en M2 onder algemene titel over op 
M2, waarna D2 aandelen bij haar eigen moeder M2 
plaatst. In art. 2:311 lid 2 BW staat echter duidelijk te 
lezen:

“(…) aandeelhouders van de verdwijnende 
rechtspersonen worden door de fusie (cursive-
ring LWK)(…) aandeelhouder van de verkrijgen-
de rechtspersoon”.

De bepaling laat geen ruimte voor een andere uitleg 
dan dat de aandelen worden toegekend per het 
moment van het van kracht worden van de fusie.

IV. De gevolgen van een gelijktijdige fusie
Het vorenstaande leidt tot de conclusie, dat een 
gelijktijdige fusie zoals hiervoor geschetst, niet 
mogelijk is. De twee fusies dienen in separate akten, 
daags na elkaar te passeren. In deze paragraaf sta ik 
stil bij de vraag wat nu het geval is indien een gelijk-
tijdige fusie toch wordt uitgevoerd.

Allereerst denk ik dat de notaris met betrekking tot 
fusie 2 zijn voetverklaring, waarin hij verklaart dat 
hem is gebleken dat alle (vorm)voorschriften voor 

het tot stand komen van de fusie zijn vervuld,23 niet 
kan afgeven. Het is immers onduidelijk of er aan-
delen worden toegekend bij het van kracht worden 
van de fusie. Naar de letter van de wet lijkt me ook 
de afgifte van een voetverklaring met betrekking tot 
fusie 1 problematisch. Het is immers onduidelijk of 
op het moment van de fusie tussen M1 en M2 aan-
delen in D2 zijn toegekend en derhalve of de ex 2:314 
BW gedeponeerde (financiële) gegevens wel correct 
zijn. De notaris kan dus niet zonder meer verklaren 
dat de “in deze en de volgende afdeling (afdelingen 2 
en 3 van Boek 2 BW, LWK) en in de statuten gegeven 
voorschriften zijn nageleefd”.24

Vervolgens zal de accountant op zijn beurt bij fusie 2 
problemen ondervinden met zijn verklaring betref-
fende de door D2 uit te geven aandelen en de ruilver-
houding die daaraan ten grondslag ligt.

Indien de benodigde accountantsverklaringen toch 
zijn afgegeven en de passerende notaris aan de voet 
van beide akten zijn verklaring heeft opgenomen, 
stuiten we op de vraag naar de geldigheid van beide 
fusies.

Zoals ik hiervoor beschreven heb, is bij fusie 2 ondui-
delijk of er aandelen zijn toegekend aan M1, als aan-
deelhouder van de verdwijnende vennootschap. 
Indien vast komt te staan dat geen aandelen zijn 
toegekend, heeft dat mogelijk gevolgen voor de 
geldigheid van de fusie. Deze kan dan geldig, vernie-
tigbaar of eventueel zelfs non-existent/nietig zijn.
Naar mijn idee zal ten aanzien van fusie 2 vernietig-
baarheid niet aan de orde zijn. De wet somt in art. 
2:323 BW limitatief de gevallen op waarin een fusie 
– onder voorwaarden – kan worden vernietigd. Daar-
onder valt niet de situatie dat geen aandelen aan de 
aandeelhouder van de verdwijnende vennootschap 
worden uitgereikt. Ook het gegeven dat de feitelijke 
uitwerking van de fusie in dat geval afwijkt van de 
situatie als beschreven is in het voorstel tot fusie, 
leidt niet tot vernietigbaarheid.25

20. Zie onder meer J.D.M. Schoonbrood en G. Ruardij, t.a.p. en 
G.C. van Eck, t.a.p. en Zaman, Van Eck en Roelofs, t.a.p., 
maken ook melding van kritiek in de literatuur, p. 44 maar 
gaan zelf niet in op de (on)mogelijkheid van een nulverhou-
ding bij fusie. 

21. H.J.M.M. van Boxel, t.a.p.
22. Zo onder meer M. van Olffen, Juridische fusies en 

splitsingen “zonder effecten”, WPNR (2011) 6873, 
J.D.M. Schoonbrood en G. Ruardij, t.a.p. en G.C. van Eck, 
t.a.p. p. 835.

23. Zie art. 2:318 lid 2 BW.
24. Zie art. 2:318 lid 2, laatste zin BW.
25. Zie H.J.M.M. van Boxel, Grensoverschrijdende fusies van 

kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht, 
Deventer: Kluwer 2011, p. 403, alsmede de daar, in noot 73, 
aangehaalde rechtspraak.
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Dan rest de vraag of zo een fusie gewoon geldig is, 
dan wel nietig/ non-existent, vanwege het feit dat er 
aan een essentieel, wezenlijk kenmerk van een fusie 
niet voldaan is. Over die vraag is al het een en ander 
geschreven,26 behandeling in detail van die materie 
gaat het bestek van dit artikel te buiten. In essentie 
komt de discussie erop neer, dat het ene kamp van 
mening is dat een fusie – uit rechtszekerheidsover-
wegingen – slechts vernietigd kan worden op grond 
van de in de wet aangegeven gevallen en daarbuiten 
dus geldig is, waartegenover een aantal schrijvers 
staat die menen dat een fusie die niet voldoet aan 
de wettelijke (wezens)kenmerken, waaronder de uit-
gifte van aandelen, geen fusie is (dus: non-existent/ 
nietig is). 27

Zolang niet vast komt te staan dat een fusie niet 
non-existent kan zijn, hangt dit zwaard van 
Damocles boven de gelijktijdige fusie.

De vraag of bij het van kracht worden van fusie 2 wel 
of geen aandelen in D2 zijn toegekend en het feit dat 
het – als gevolg van die onzekerheid – onduidelijk is 
of er überhaupt wel een (onaantastbare) fusie tussen 
de dochters heeft plaatsgevonden, zijn naar mijn 
idee omstandigheden waarvan de tot fusie besluiten-
de vergaderingen van aandeelhouders van M1 en M2 
wel op de hoogte moeten zijn. Indien de besluiten tot 
fusie van M1 en M2 zonder kennis daarvan genomen 
zijn, zullen de besluiten tot fusie aantastbaar zijn, 
hetgeen een grond als bedoeld in art. 2:323 lid 1 sub c 
BW voor vernietiging van fusie 1 oplevert.

V. Concluderend
De vraag of een gelijktijdige fusie, waarbij moeder en 
dochter tegelijkertijd wegfuseren in een andere, niet 
gelieerde moeder respectievelijk dochter, mogelijk is, 
dient naar mijn idee ontkennend te worden beant-
woord. De fusies kunnen niet ‘vereenvoudigd’ plaats-
vinden. De art. 2:311 lid 2 en 326 tot en met 328 BW 
zijn derhalve onverkort op de fusies van toepassing, 
als gevolg waarvan dus aandelen uitgereikt dienen te 
worden aan de aandeelhouders van de verdwijnende 
vennootschappen. Gezien het feit dat beide fusies op 
hetzelfde moment van kracht worden, is het ondui-
delijk aan wie ter gelegenheid van de fusie tussen de 
dochters de aandelen worden toegekend. In deze bij-
drage geef ik aan dat die omstandigheid gevolgen 
heeft voor de af te leggen accountantsverklaring, de 
voetverklaringen van de notaris en zelfs voor de 
vraag of überhaupt rechtsgeldige, onaantastbare 
fusies hebben plaatsgevonden.
Teneinde voormelde problematiek te voorkomen,
zullen de akten van fusie op verschillende dagen 
gepasseerd moeten worden. Het is niet mogelijk de 
door de wet bepaalde volgordelijkheid met betrek-
king tot het van kracht worden van een fusie te beïn-
vloeden en de risico’s, in het uiterste geval misschien 
wel nietigheid/non-existentie, zal geen notaris 
(mogen) nemen!

26. Zie in het kader van deze discussie onder meer: 
D.F.M.M. Zaman, Meer rechtszekerheid zonder risico van 
nietige en non-existente juridische fusies en splitsingen, 
WPNR (2009) 6812, p. 743 e.v., Zaman, Van Eck en Roelofs, 
t.a.p., p. 84 e.v., J.D.M. Schoonbrood en G. Ruardij, t.a.p. en 
M. van Olffen en J.D.M. Schoonbrood, Juridische fusies en 
splitsingen “zonder effecten”, WPNR (2011) 6873, p. 104 e.v., 
waarop D.F.M.M. Zaman, G.C. van Eck en E.R. Roelofs in 
WPNR (2011) 6903, p. 872 e.v. een reactie hebben gegeven, 
met naschrift van M. van Olffen en J.D.M. Schoonbrood. 

27. De nationale en Europese wetgevers hebben duidelijk ge-
kozen voor een zeer beperkt (waaronder ook een absolute 
beperking in tijd) aantal mogelijkheden van vernietiging
(in geval van grensoverschrijdende fusies zelfs onmogelijk-
heid daarvan). Non-existentie zou daar - naar mijn idee on-
bedoeld - via de achterdeur een aantal nietigheids gronden 
aan toevoegen.




