RECHT in de praktijk
Juridische Fusie
In de lokale dagbladen verschijnen regelmatig advertenties waarbij wordt aangekondigd
dat twee of meer rechtspersonen, veelal naamloze vennootschappen, het voornemen
hebben om te fuseren. Bij fusie gaat het om twee of meer rechtspersonen die afspreken
dat één van deze het vermogen van de andere onder algemene titel verkrijgt. Er kan ook
sprake zijn van een fusie, als twee of meer rechtspersonen een nieuwe rechtspersoon
oprichten en bij de oprichting bepalen dat de nieuw op te richten rechtspersoon hun
vermogen onder algemene titel verkrijgt. Van belang is dat het gaat om verkrijging van
vermogen onder algemene titel. Dit betekent onder meer dat alle rechten en
verplichtingen van de ene rechtspersoon overgaan op de andere rechtspersoon. De
rechtspersoon die de rechten en plichten van de andere rechtspersoon verkrijgt, wordt de
verkrijgende rechtspersoon genoemd, terwijl de rechtspersoon die door de fusie zijn
rechten en plichten als het ware prijsgeeft, als de verdwijnende rechtspersoon wordt
aangeduid.
Een fusie wordt veelal overwogen in verband met mogelijke fiscale voordelen. Men kan
echter ook aan een fusie denken indien men een bepaalde (vennootschap)structuur wil
simplificeren of indien men bepaalde bedrijfsactiviteiten wil consolideren.
Rechtspersonen kunnen in beginsel fuseren met rechtspersonen die dezelfde rechtsvorm
hebben. Indien de verkrijgende rechtspersoon nieuw wordt opgericht, dient deze de
rechtsvorm te hebben van de verdwijnende rechtspersoon. Op deze regel maakt de wet
één uitzondering. Een verkrijgende rechtspersoon kan namelijk, ongeacht zijn rechtsvorm
fuseren met een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze of
besloten vennootschap waarvan hij enig lid of aandeelhouders is.
Eén van de gevolgen van een fusie is dat de fuserende rechtspersonen na het van kracht
worden van de fusie ophouden te bestaan, met uitzondering van de verkrijgende
rechtspersoon. Door de fusie worden de leden of aandeelhouders van de verdwijnende
rechtspersoon, behoudens in de wet genoemde uitzonderingen, lid of aandeelhouder van
de verkrijgende rechtspersoon, tenzij wanneer krachtens de ruilverhouding van de
aandelen geen recht bestaat op één enkel aandeel.
Alvorens tot fusie over te kunnen gaan dienen de besturen van de te fuseren
rechtspersonen een voorstel tot fusie op te stellen. Elk van de te fuseren rechtspersonen
dient ten kantore van het handelsregister dit voorstel tot fusie, waarin onder meer de
redenen voor de fusie zijn genoemd, en overige in de wet genoemde stukken, neer te
leggen. De fuserende rechtspersonen dienen voorts in het Curaçaose Courant en in een
ander in de Nederlandse Antillen verschijnend nieuwsblad aan te kondigen dat deze
stukken ter inzage liggen. Tot één maand nadat alle fuserende rechtspersonen
voornoemde aankondiging hebben gedaan, kan iedere schuldeiser of contractuele
wederpartij van één van de fuserende rechtspersonen, alsmede personen met een
bijzonder recht jegens de verdwijnende rechtspersoon, tegen de voorgenomen fusie in
verzet komen op de grond dat hij in zijn positie als crediteur, contractuele wederpartij of
bijzondere rechthebbende wordt geschaad door de fusie.

De fusie geschiedt bij notariële akte en wordt van kracht met ingang van de dag waarop
de akte is verleden. De wet bepaalt dat de akte van fusie niet mag worden verleden
voordat een eventueel verzet door derden tegen de fusie is ingetrokken, de beslissing
waarbij het verzet ongegrond is verklaard uitvoerbaar is of bij gegrond verklaring,
zekerheid is gesteld.
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