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het zich moeilijk laat voorstellen dat de vele gebreken in de 
onderhavige Kortingsbesluiten nog zijn te herstellen. Het hof 
overweegt ten aanzien van de schendingen dat het na het 
verstrijken van vele jaren eigenlijk onmogelijk is geworden 
om ooit nog een besluit te nemen zonder schendingen (hier-
bij kan eraan gedacht worden dat de omstandigheid dat de 
Partner niet voorafgaand is gewezen op de beweerde tekort-
komingen niet meer is te ondervangen en dat het alsnog ho-
ren van de Partner en de sectievoorzitter zo goed als geen 
nut meer zal hebben).
4.18 Het hof stuurt aan het einde van het tussenarrest duide-
lijk aan op een schikking tussen partijen: “Al bij al komt het 
het hof voor dat met een minnelijke regeling tussen partijen 
veel verdere verwikkelingen kunnen worden voorkomen.”

5. Conclusie
5.1 Vermoedelijk is de zaak tussen de Partner en Boekel in-
middels geschikt. Het onderhavige tussenarrest dateert van 
5 juni 2018. Het hof heeft destijds iedere verdere beslissing 
aangehouden met het oog op een minnelijke regeling. Ver-
volgens is het tussenarrest (en dus geen eindarrest) gepubli-
ceerd op 11 februari 2019, hetgeen erop wijst dat partijen een 
schikking hebben bereikt. Het hof heeft partijen met dit tus-
senarrest duidelijke sturing gegeven over hoe een schikking 
er in zijn ogen moest uitzien.
5.2 Het grote verschil in het feitencomplex in eerste aanleg 
en hoger beroep verklaart ook de tegengestelde oordelen in 
beide instanties. In eerste aanleg beriep de Partner zich ter 
vernietiging van de besluiten eigenlijk alleen op het feit dat 
hij en de sectievoorzitter niet van tevoren waren gehoord. 
Kennelijk vond de rechtbank deze omstandigheid niet ge-
noeg om de belangenafweging in het voordeel van de Part-
ner te laten uitvallen. Daarbij kwam ten onrechte in eerste 
aanleg vast te staan dat Boekel met alle partners die onder 
het gemiddelde zaten afwijkende afspraken over hun winst-
aandeel had gemaakt. In hoger beroep bleek het tegendeel 
waar.
5.3 De Partner heeft van zijn herkansing in hoger beroep 
goed gebruikgemaakt door nog een grote hoeveelheid aan-
vullende omstandigheden aan zijn vordering ten grondslag 
te leggen. Het hof kon in hoger beroep, deze omstandighe-
den in aanmerking nemende, niets anders dan (uiteindelijk) 
tot vernietiging overgaan.

B.D. van der Ven en B. Lem (met dank aan Y. Ballin) 
Brande & Verheij LLP
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Voor gegrondverklaring van schuldeisersverzet is de 
omstandigheid dat de vermogenstoestand van de 
verkrijgende rechtspersoon na de fusie ‘minder waar-
borg’ biedt niet doorslaggevend

Rechtbank Den Haag 
21 februari 2019, nr. C-09-565068-HA RK 18-607, 
ECLI:NL:RBDHA:2019:2195
(mr. Vetter)
Noot M. Poelsema

Verzet tegen voorgenomen fusie. Afgewezen. Verkrijgen-
de rechtspersoon biedt ruimschoots voldoende verhaal 
voor de eventuele verplichtingen jegens verzoekster. 

[BW art. 2:316 lid 2]Noot M. Poelsema

Essentie: De enkele omstandigheid dat de vermogenstoe-
stand van de verkrijgende rechtspersoon na de fusie minder 
waarborg zal bieden dat de gepretendeerde vordering van 
verzoekster zal kunnen worden voldaan, kan niet zonder meer 
leiden tot gegrondverklaring van het verzet. ‘Minder waar-
borg’ is niet doorslaggevend, het gaat erom of er door de fu-
sie een verandering plaatsvindt als gevolg waarvan alsdan 
reële twijfel rijst omtrent de mogelijkheden tot voldoening 
van de vordering na de fusie.

Samenvatting: In 2011 is de tot dan bestaande regeling om-
trent het verzet in art. 2:316 BW aangepast. Voor zover van be-
lang is toen aan lid 2 toegevoegd dat de rechtbank het verzoek 
van de crediteur tot het verstrekken van een waarborg dient af 
te wijzen indien de verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt 
dat de vermogenstoestand van de verkrijgende rechtspersoon 
na de fusie minder waarborg zal bieden dat de vordering zal 
worden voldaan, en dat van de rechtspersoon niet voldoende 
waarborgen zijn verkregen. Deze toevoeging vond plaats in 
het kader van de implementatie van Richtlijn 2009/109/EG.
De rechtbank is van oordeel dat – anders dan verzoekster be-
pleit – de enkele omstandigheid dat de vermogenstoestand 
van Aegon na de fusie met Optas minder waarborg zal bieden 
dat de gepretendeerde vordering van verzoekster zal kunnen 
worden voldaan, niet zonder meer kan leiden tot gegrondver-
klaring van het verzet. Immers, niet is gebleken dat de wetge-
ver in Nederland een verdergaande bescherming aan credi-
teuren wilde bieden dan die volgt uit Richtlijn 2009/109/EG. 
‘Minder waarborg’ is niet doorslaggevend, het gaat erom of 
er door de fusie een verandering plaatsvindt als gevolg waar-
van alsdan reële twijfel rijst omtrent de mogelijkheden tot 
voldoening van de vordering na de fusie.

[verzoekster],
wonende te [plaats],
verzoekster,
advocaat: mr. F. van Schaik te Berkel en Rodenrijs (gemeente 
Lansingerland),
tegen
1 Optas Pensioenen N.V.,
2. Aegon Levensverzekering N.V.,
beide gevestigd te Den Haag,
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verweersters,
advocaat: mr. B.W.G. van der Velden te Amsterdam.

Verweersters worden hierna afzonderlijk aangeduid met ‘Op-
tas’ en ‘Aegon’.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
– het op 13 december 2018 ingekomen verzoekschrift,
– het op 16 januari 2019 ingekomen verweerschrift,
– de brief van 17 januari 2019 van mr. Van Schaik met een 
aantal aanvullende producties;
– de fax van mr. Van der Velden van 17 januari 2019 bevattende 
de mededeling dat het verweerschrift, in weerwil van de kop 
daarvan, mede geldt als verweerschrift ingediend door Aegon.
1.2. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 
24 januari 2019. De griffier heeft de zitting aangekondigd in 
de Nederlandse Staatscourant en in een landelijk verspreid 
dagblad (Algemeen Dagblad).
Verschenen zijn:
– verzoekster, vergezeld van mr. Van Schaik,
– de heren [A], [B], [C] en [D], vergezeld van mr. Van der 
Velden en mr. Doornik, namens verweersters.
Mr. Van Schaik en mr. Van der Velden hebben beiden een 
pleitnota overgelegd en voorgedragen.

2. De feiten
2.1. Optas is voornemens te fuseren met Aegon. Optas is daar-
bij de verdwijnende rechtspersoon en Aegon de verkrijgende 
rechtspersoon. De in artikel 2:314 BW bedoelde stukken zijn 
op 13 november 2018 neergelegd bij het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel. De aankondiging in een landelijk 
verspreid dagblad, als bedoeld in artikel 2:314 lid 3 BW heeft 
plaatsgevonden op 14 november 2018.
2.2. De ex-werkgever van verzoekster heeft een drietal (collec-
tieve) pensioen-verzekeringen en (collectieve) aanvullingen 
daarop bij Optas afgesloten, op grond waarvan verzoekster 
aanspraak maakt op een door Optas uit te keren pensioen. 
Tussen verzoekster en Optas bestaat een verschil van mening 
over de hoogte en de ingangsdata van de pensioenuitkerin-
gen.
2.3. Verzoekster is op 13 december 2018, door de indiening 
van haar verzoekschrift, in verzet gekomen tegen de voorge-
nomen fusie.

3. Het verzoek en het verweer
3.1. Verzoekster verzoekt de rechtbank om bij beschikking, 
uitvoerbaar bij voorraad, haar verzet tegen de fusie van Optas 
en Aegon gegrond te verklaren, met veroordeling van Optas 
in de kosten van het geding. Zij voert daartoe – samengevat 
– het volgende aan.
3.2. Zij stelt aanspraak te kunnen maken op een hoger pensi-
oen dan het bedrag dat thans door Optas aan haar wordt be-
taald en dat de pensioenuitkeringen dienen te worden geïn-
dexeerd. Zij vreest dat de vermogenstoestand van Aegon na 
de fusie met Optas minder waarborg voor de nakoming van 
de verplichtingen jegens haar zal bieden dan voor de fusie. Zij 
geeft daarvoor de volgende redenen op:
i) de solvabiliteit van Optas is per 31 december 2017 bijna vier 
keer zo groot als de solvabiliteit van Aegon;
ii) het recht van Optas om in een aantal landen buiten Nederland 
betaalde dividendbelasting terug te vragen zal verloren gaan;
iii) de vrijstelling van vennootschapsbelasting van Optas, die 
is gekoppeld aan het uitsluitend of nagenoeg uitoefenen van 

het pensioenverzekeringsbedrijf in de zin van de Wet op de 
loonbelasting, vervalt;
iv) de fiscale beperking die bij Optas geldt, dat slechts maxi-
maal 5% dividend per jaar aan de aandeelhouder mag worden 
uitgekeerd, vervalt;
v) de winst en de reserves van Optas dienen niet langer statu-
tair te worden aangewend in overeenstemming met de doel-
stelling van Optas;
vi) ten onrechte wordt in het fusievoorstel gesteld dat er met 
betrekking tot Optas geen personen zijn die anders dan als 
aandeelhouders bijzondere rechten hebben met wier rechts-
positie in het kader van de fusie in het bijzonder rekening 
moet worden gehouden.
3.3. Verzoekster verlangt voor de voldoening van haar vorde-
ringen, inclusief de noodzakelijke correcties daarvan en de 
indexering, een bankgarantie van € 950.000,=.
3.4. Optas en Aegon voeren gemotiveerd verweer. Op de stel-
lingen van partijen zal hierna – voor zover nodig – worden 
ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. Verzoekster maakt gebruik van de in artikel 2:316 lid 2 
BW gegeven bevoegdheid zich als crediteur van één van de 
betrokken rechtspersonen te verzetten. Op grond van dat ar-
tikel kan iedere schuldeiser door een verzoek aan de recht-
bank tot een maand nadat alle te fuseren rechtspersonen de 
nederlegging of openbaarmaking van het voorstel tot fusie 
hebben aangekondigd, tegen het voorstel tot fusie in verzet 
komen. Verzoekster heeft haar verzoekschrift tijdig inge-
diend.
4.2. De kern van het verweer van verweersters is dat Aegon, 
als verkrijgende rechtspersoon, nadat de fusie gerealiseerd is, 
ruimschoots voldoende verhaal biedt voor de verplichtingen 
jegens verzoekster, ook indien Optas (Aegon) gehouden zou 
zijn de (extra) aanspraken van verzoekster waarover nu dis-
cussie bestaat, jegens verzoekster na te komen.
4.3. De rechtbank zal zich, gelet op het debat van partijen, 
buigen over de vraag welke bescherming artikel 2:316 BW 
verzoekster, als crediteur, biedt. Daarvoor is het volgende van 
belang.
4.4. In 2011 is de tot dan bestaande regeling omtrent het ver-
zet in artikel 2:316 BW aangepast. Voor zover van belang is 
toen aan lid 2 toegevoegd dat de rechtbank het verzoek van de 
crediteur tot het verstrekken van een waarborg dient af te wij-
zen, indien de verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat 
de vermogenstoestand van de verkrijgende rechtspersoon na 
de fusie minder waarborg zal bieden dat de vordering zal wor-
den voldaan, en dat van de rechtspersoon niet voldoende 
waarborgen zijn verkregen.
4.5. Deze toevoeging vond plaats in het kader van de imple-
mentatie van Richtlijn 2009/109/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 16 september 2009 tot wijziging van de 
Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de 
Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en docu-
mentatieverplichtingen in geval van fusie en splitsingen be-
treft (verder te noemen ‘Richtlijn 2009/109/EG’). Artikel 2 lid 
6 van de Richtlijn 2009/109/EG bepaalde dat artikel 13 lid 2 
van Richtlijn 78/855/EEG wordt vervangen door de navolgen-
de tekst:
“2. Daartoe bepalen de wetgevingen van de lidstaten ten min-
ste dat deze schuldeisers recht hebben op passende waarbor-
gen wanneer de financiële toestand van de vennootschappen 
die de fusie aangaan, deze bescherming nodig maakt en deze 
schuldeisers niet reeds over dergelijke waarborgen beschikken.
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De lidstaten stellen de voorwaarden vast voor de in lid 1 en in 
de eerste alinea van dit lid bedoelde bescherming. De lidsta-
ten dragen er in elk geval zorg voor dat de bovenbedoelde 
schuldeisers zich tot de bevoegde administratieve of gerechte-
lijke instantie kunnen wenden om adequate waarborgen te 
verkrijgen, mits zij op geloofwaardige wijze kunnen aantonen 
dat de voldoening van hun vorderingen als gevolg van de fusie 
in het gedrang is, en dat van de vennootschap geen adequate 
waarborgen zijn verkregen.”
Het oorspronkelijke voorstel van wet1 luidde, voor zover hier 
relevant:
“Aan artikel 316, tweede lid, wordt een zin toegevoegd, lui-
dende:
De rechtbank wijst het verzoek af, indien de verzoeker niet 
aannemelijk heeft gemaakt dat de fusie leidt tot twijfel of vol-
doende waarborgen zijn verkregen of dat de vermogenstoe-
stand van de verkrijgende rechtspersoon na de fusie minder 
waarborg zal bieden dat de vordering zal worden voldaan.”
4.6. In de Memorie van Toelichting2 overwoog de minister dat 
in Richtlijn 2009/109/EG aansluiting is gezocht bij de regeling 
omtrent bescherming van crediteuren van de NV bij kapitaal-
vermindering. Op dat moment, na een wijziging in 2008, 
luidde de door artikel 2:100 BW in Nederland geïmplemen-
teerde regeling op dat punt, voor zover relevant:
“Binnen twee maanden na de in het eerste lid vermelde aan-
kondiging kan iedere schuldeiser door een verzoekschrift aan 
de rechtbank tegen het besluit tot kapitaalvermindering in 
verzet komen met vermelding van de waarborg die wordt 
verlangd. De rechter wijst het verzoek af, indien de verzoeker 
niet aannemelijk heeft gemaakt dat als gevolg van de kapitaal-
vermindering twijfel omtrent de voldoening van zijn vorde-
ring gewettigd is en dat de vennootschap onvoldoende waar-
borgen heeft gegeven voor de voldoening van zijn vordering.”
4.7. Aanpassing van artikel 2:316 BW achtte de minister niet 
nodig, behoudens de toevoeging van een zin aan lid 2 van ar-
tikel 316 BW. Die toevoeging, geïnspireerd op het bepaalde in 
artikel 2:100 lid 2 BW, moest duidelijk maken dat een verzoek 
(tot het verstrekken van een waarborg) door de rechtbank zou 
worden afgewezen indien de verzoeker niet aannemelijk heeft 
gemaakt dat de fusie leidt tot twijfel of voldoende waarborgen 
zijn verkregen of dat de vermogenstoestand van de verkrij-
gende rechtspersoon na de fusie minder waarborg zal bieden 
dat de vordering zal worden voldaan. Daarbij stelde de minis-
ter buiten twijfel dat de bewijslast hiervan zou berusten bij de 
schuldeiser.
4.8. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat – anders dan 
verzoekster bepleit – de enkele omstandigheid dat de vermo-
genstoestand van Aegon na de fusie met Optas minder waar-
borg zal bieden dat de gepretendeerde vordering van verzoek-
ster zal kunnen worden voldaan, niet zonder meer kan leiden 
tot gegrondverklaring van het verzet. Immers, niet is gebleken 
dat de wetgever in Nederland een verdergaande bescherming 
aan crediteuren wilde bieden dan die volgt uit Richtlijn 
2009/109/EG, waarvan de hier relevante passage in r.o. 4.5. is 
geciteerd. ‘Minder waarborg’ is niet doorslaggevend, het gaat 
erom of er door de fusie een verandering plaatsvindt als ge-
volg waarvan alsdan reële twijfel rijst omtrent de mogelijkhe-
den tot voldoening van de vordering na de fusie.
4.9. Verzoekster voert zes argumenten aan waaruit volgens 
haar volgt dat haar verhaalsmogelijkheden worden aangetast.

1  K 32 458, 2009/2010, nr. 2.
2  K 32458, 2009/2010, nr.3, blz. 6-7.

4.10. De rechtbank overweegt dat die zes argumenten, zowel 
afzonderlijk als gezamenlijk, niet kunnen leiden tot de con-
clusie dat er een reëel risico bestaat dat Aegon na de fusie haar 
verplichtingen jegens verzoekster niet zal kunnen nakomen. 
Weliswaar kan Optas bogen op een gunstiger (Solvency II) 
solvabiliteitsratio, maar Optas is een relatief klein onderdeel 
van de gehele Aegon-organisatie, die – onweersproken – op 
dit moment uitkomt op een Solvency II-ratio van 186%, zeer 
ruim boven de door de De Nederlandsche Bank (DNB) aan-
gehouden norm-ratio van 100%. Niet weersproken is de stel-
ling van Aegon dat een Solvency II-ratio van 100% volgens 
DNB betekent dat een verzekeraar zoveel kapitaal heeft dat hij 
na een zware schok die naar verwachting eens in de 200 jaar 
voorkomt nog steeds in staat is om zijn verplichtingen na te 
komen. Aan de hand hiervan heeft Aegon overtuigend aanne-
melijk gemaakt dat haar solvabiliteitspositie (niet alleen voor 
maar ook) na de fusie met Optas, gezond is. Aegon heeft on-
weersproken, althans onvoldoende weersproken, aangevoerd 
dat een eventuele – in verhouding tot de totale portefeuille 
van Aegon geringe – vermeerdering van de pensioenverplich-
tingen van Aegon jegens verzoekster, geen enkel verschil zal 
uitmaken voor de solvabiliteitsratio van Aegon. 
4.11. De rechtbank overweegt verder nog dat bovendien van 
alle verzekeringsmaatschappijen de solvabiliteitspositie wordt 
bewaakt door DNB en de fusie alleen doorgang vindt als DNB 
deze goedkeurt. Niet weersproken is de stelling van Optas en 
Aegon dat DNB de goedkeuring zal onthouden als er enige 
twijfel is over de verhaalbaarheid van vorderingen van nu be-
kende schuldeisers (van Optas) in de toekomst. Die beoorde-
ling biedt voor verzoekster een extra zekerheid dat Aegon na 
de fusie voldoende in staat zal zijn om haar verplichtingen, 
ook jegens verzoekster, na te komen.
4. 12. Verzoekster heeft er op gewezen dat zij dan wel als enige 
in verzet is gekomen, maar dat er een grotere groep verzeker-
den is die vergelijkbare aanspraken heeft. De rechtbank kan 
daarop echter geen acht slaan omdat die aanspraken niet ge-
concretiseerd zijn en de invloed van die aanspraken op de 
verhaalspositie van verzoekster, wier verzet hier aan de orde 
is, niet beoordeeld kan worden.
4.13. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het verzet van 
verzoekster tegen het voorstel van fusie van Optas en Aegon 
ongegrond is, zodat het verzet zal worden opgeheven.
4.14. Optas en Aegon hebben verzocht de beslissing uitvoer-
baar bij voorraad te verklaren, opdat zij de fusie op korte ter-
mijn kunnen realiseren. Verzoekster verzet zich daartegen. 
De regel luidt dat een beschikking als deze uitvoerbaar bij 
voorraad kan worden verklaard (artikel 288 Rv). De wet of de 
aard van de zaak kan meebrengen dat uitvoerbaarheid bij 
voorraad achterwege blijft. De rechtbank maakt uit het be-
paalde in artikel 2:316 lid 5 BW op dat de wetgever er uitdruk-
kelijk rekening mee heeft gehouden dat een fusie plaatsvindt 
dadelijk nadat de rechtbank het verzet heeft opgeheven terwijl 
hoger beroep is of wordt ingesteld. Dat impliceert dat de be-
slissing tot opheffing van het verzet in de visie van de wetgever 
uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard. Dat is wat de 
rechtbank in dit geval ook zal doen; zij ziet geen aanleiding in 
de aard van de zaak of in het belang van verzoekster, die ver-
klaring achterwege te laten
4.15. Verzoekster zal als de in het ongelijk gestelde partij wor-
den veroordeeld in de kosten van Optas en Aegon.

5. De beslissing
De rechtbank:
– verklaart het verzet ongegrond en heft dit op,
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– veroordeelt verzoekster in de kosten van deze procedure, tot 
op heden begroot op € 639,= aan verschotten (griffierecht) en 
€ 1.086,= aan salaris voor de advocaat, te vermeerderen met 
de wettelijke rente indien niet binnen zeven dagen na beteke-
ning van deze beschikking is voldaan,
– verklaart deze beschikking voor wat betreft de opheffing van 
het verzet en de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Deze beschikking is gegeven door mr. H.J. Vetter en is in het 
openbaar uitgesproken op 21 februari 2019.

NOOT

In deze beschikking van de Rechtbank Den Haag staat het 
verzetsrecht van schuldeisers bij een voorgenomen fusie 
centraal. Optas is voornemens te fuseren met Aegon. De ver-
zoekster – een pensioengerechtigde – heeft pensioenaan-
spraken op Optas. Op de achtergrond speelt tussen verzoek-
ster en Optas ook nog een geschil over de hoogte en de 
ingangsdata van de pensioenuitkeringen.
Verzoekster komt in verzet tegen de voorgenomen fusie van 
Optas en Aegon omdat zij vreest dat de vermogenstoestand 
van Aegon na de fusie met Optas minder waarborg voor de 
nakoming van de verplichtingen jegens haar zal bieden dan 
voor de fusie. Optas en Aegon brengen daartegenin dat Ae-
gon, als verkrijgende rechtspersoon, na de fusie ruimschoots 
voldoende verhaal biedt voor de verplichtingen jegens ver-
zoekster, ook indien zij gehouden zou zijn de (extra) aanspra-
ken van verzoekster waarover nu discussie bestaat, jegens 
verzoekster na te komen.
De rechtbank kwalificeert dan eerst welke bescherming art. 
2:316 BW precies biedt. Daarbij valt op dat in de Nederlandse 
wettekst een andere formulering is gebruikt dan in de richt-
lijn. De Nederlandse wet lijkt een verdergaande bescherming 
aan schuldeisers te bieden dan de richtlijn. Toch is de conclu-
sie van de rechtbank dat dit niet het geval is. Het feit dat 
sprake is van “minder waarborg” (de letterlijke tekst van de 
Nederlandse wet) acht de rechtbank niet doorslaggevend. De 
rechtbank oordeelt dat het erom gaat of door de fusie een 
verandering plaatsvindt als gevolg waarvan reële twijfel rijst 
omtrent de mogelijkheden tot voldoening van de vordering 
na de fusie. De rechtbank sluit daarmee aan bij de tekst van 
art. 2:100 lid 3 BW, waarop blijkens de parlementaire ge-
schiedenis de laatste zin van art. 2:316 lid 2 BW is geïnspi-
reerd. Opgemerkt moet worden dat deze toch een andere 
formulering bevat.
Reden om het onderscheid in formulering eens nader te be-
zien.
In de Nederlandse wettekst is opgenomen dat de rechtbank 
het verzoek van een schuldeiser afwijst indien de verzoeker 
niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vermogenstoestand 
van de verkrijgende rechtspersoon na de fusie minder waar-
borg zal bieden dat de vordering zal worden voldaan, en dat 
van de rechtspersoon niet voldoende waarborgen zijn ver-
kregen. Deze criteria worden ook in het eerste lid van art. 
2:316 BW gebruikt. Voor gegrondverklaring van het verzet is 
dus vereist dat cumulatief aan deze twee vereisten wordt 
voldaan; zie bijvoorbeeld ook Boschma en Schutte-Veenstra 
in Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, artikel 2:316 BW, 
aantekening 2.
De richtlijn bepaalt daarentegen: “De lidstaten stellen de 
voorwaarden vast voor de in lid 1 en in de eerste alinea van 
dit lid bedoelde bescherming. De lidstaten dragen er in elk 
geval zorg voor dat de bovenbedoelde schuldeisers zich tot 

de bevoegde administratieve of gerechtelijke instantie kun-
nen wenden om adequate waarborgen te verkrijgen, mits zij 
op geloofwaardige wijze kunnen aantonen dat de voldoening 
van hun vorderingen als gevolg van de fusie in het gedrang 
is, en dat van de vennootschap geen adequate waarborgen 
zijn verkregen.”
In de richtlijn zijn de twee vereisten cumulatief en positief 
geformuleerd. En er moet dus worden aangetoond dat vol-
doening van de vordering door de fusie ‘in het gedrang’ is. 
Dat lijkt toch een stuk zwaarder dan ‘minder waarborg’, zoals 
opgenomen in de Nederlandse wettekst.
In de parlementaire geschiedenis is ook stilgestaan bij dit on-
derscheid. In de nota naar aanleiding van het verslag (Ka-
merstukken II 2010/2011, 32458, nr. 6, onderdeel C) wordt bij-
voorbeeld op vragen van VNO-NCW en de VVD-fractie over 
de afwijkende formulering geantwoord dat in de richtlijn is 
aangesloten bij art. 32 van de tweede richtlijn en dat daar-
mee het systeem voor de bescherming van schuldeisers bij 
fusie van een rechtspersoon gelijkgetrokken wordt met die 
bij kapitaalsvermindering van een naamloze vennootschap. 
De regels met betrekking tot kapitaalsvermindering zijn neer-
gelegd in art. 2:100 BW. Volgens de nota naar aanleiding van 
het verslag was er in eerste instantie voor gekozen om in art. 
2:316 lid 2 BW aan te sluiten bij de terminologie van art. 
2:100 BW. Maar ook in het oorspronkelijke wetsvoorstel 
wordt gesproken over “minder waarborg” in plaats van 
“twijfel omtrent de voldoening van zijn vordering gewettigd 
is”. Daarmee wordt dus toch niet aangesloten bij de termino-
logie van art. 2:100 BW.
In de nota werd toegegeven dat de formulering van art. 2:316 
lid 2 BW wel kon worden verduidelijkt en dat bij nota van 
wijziging daarom in art. 2:316 lid 2 BW wordt bepaald dat de 
schuldeiser aannemelijk moet maken dat de vermogenstoe-
stand van de verkrijgende rechtspersoon na de fusie minder 
waarborg zal bieden dat de vordering zal worden voldaan, en 
dat van de rechtspersoon niet voldoende waarborgen zijn 
verkregen. Met deze verduidelijking is echter nog steeds niet 
dezelfde terminologie gebruikt als in de richtlijn, dan wel art. 
2:100 BW.
In diezelfde nota naar aanleiding van het verslag wordt ver-
volgens op dezelfde vraag van de leden van de CDA-fractie 
geantwoord: “Zoals hiervoor is aangegeven, wordt de for-
mulering van art. 2:316 lid 2 BW bij nota van wijziging aange-
past aan de formulering van de richtlijn.”
Kennelijk is de Nederlandse wetgever in de veronderstelling 
dat de formulering in lijn is met de richtlijn en aldus leid ik 
hieruit af dat het niet de bedoeling is geweest om iets anders 
– verdergaands – te regelen dan hetgeen is opgenomen in de 
richtlijn. Dat blijkt ook niet uit de wetsgeschiedenis. Het zou 
beter zijn geweest als in art. 2:316 BW zowel in het eerste als 
het tweede lid de formulering van de richtlijn was gehan-
teerd. In dat geval had de rechtbank eenvoudiger tot haar 
oordeel kunnen komen, als het al tot een zaak was gekomen. 
Immers, vooraf had in alle redelijkheid kunnen worden ge-
constateerd dat – ook al zou er sprake zijn geweest van min-
der waarborg – de voldoening van de vordering van verzoek-
ster niet in het gedrang zou komen door de fusie om de door 
de rechtbank in r.o. 4.10-4.11 genoemde redenen.
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