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AKTE VAN JURIDISCHE FUSIE 

Betreft: erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en 

instandhouding van cultureel erfgoed in Nederland ('de Verkrijgende Vereniging') 

en Vereniging Heemschut Hulpfonds ('de Verdwijnende Vereniging') 

 

 

 

Heden, ◆passeerdatum, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te 

Leeuwarden: 

◆personalia,  

 

 

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de navolgende verenigingen met 

volledige rechtsbevoegdheid: 

1. erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en 

instandhouding van cultureel erfgoed in Nederland, statutair gevestigd te 

Amsterdam, kantoorhoudende te 1012 PV Amsterdam, Nieuwezijds Kolk 28, 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40531986, en als zodanig deze 

vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende;  

 erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en instandhouding 

van cultureel erfgoed in Nederland, verder ook aan te duiden als: de Verkrijgende 

Vereniging; 

2. Vereniging Heemschut Hulpfonds, statutair gevestigd te Amsterdam, 

kantoorhoudende te 1012 PV Amsterdam, Nieuwezijds Kolk 28, ingeschreven in 

het handelsregister onder nummer 41200707, en als zodanig deze vereniging 

rechtsgeldig vertegenwoordigende;  

 “Vereniging Heemschut Hulpfonds” verder ook aan te duiden als: de Verdwijnende 

Vereniging; 

de Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Vereniging hierna gezamenlijk ook aan 

te duiden als: de Fuserende Verenigingen. 

De verschenen persoon verklaarde het navolgende: 

I. CONSIDERANS 

Inleiding 
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1. a. de Verkrijgende Vereniging werd opgericht op twee februari 

negentienhonderdelf, terwijl haar statuten laatstelijk gewijzigd werden 

vastgesteld bij akte op eenentwintig september tweeduizend achttien verleden 

voor mr. J.G.M. Ruijgrok, notaris gevestigd te Hilversum; 

 b. de Verdwijnende Vereniging werd opgericht bij akte verleden op acht mei 

tweeduizend een, terwijl haar rechtsvorm en statuten laatstelijk werden 

gewijzigd bij akte van omzetting annex statutenwijziging op een en twintig april 

tweeduizend twee en twintig verleden voor mij, notaris. 

2. De Fuserende Verenigingen wensen te komen tot een juridische fusie als bedoeld 

in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek, deze juridische fusie verder ook aan te 

duiden als: "de Fusie". 

3. Krachtens de Fusie verkrijgt de Verkrijgende Vereniging onder algemene titel het 

vermogen van de Verdwijnende Vereniging, en houdt de Verdwijnende Vereniging 

op te bestaan. 

Vereisten voor fusie 

4. Aan het bepaalde in artikel 2:312 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan aangezien 

de Fuserende Verenigingen dezelfde rechtsvorm hebben en de Fuserende 

Verenigingen niet ontbonden zijn, niet in staat van faillissement verkeren en 

evenmin surseance van betaling hebben verkregen. 

Voorstel tot fusie/tussentijdse vermogensopstellingen 

5. a. De respectievelijke besturen van de Fuserende Verenigingen (zijnde de 

besturen van de Fuserende Verenigingen in de zin van het Burgerlijk Wetboek) 

hebben een voorstel tot Fusie opgesteld met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 2:312 van het Burgerlijk Wetboek, van welk voorstel, verder ook aan te 

duiden als: "het Fusievoorstel", een exemplaar als BIJLAGE I aan deze akte 

wordt gehecht. Het Fusievoorstel heeft de goedkeuring van de raad van 

toezicht van de Verkrijgende Vereniging.  

 b. Het Fusievoorstel is ingevolge het bepaalde in artikel 2:314 van het Burgerlijk 

Wetboek neergelegd ten kantore van het handelsregister op ◆datum, van 

welke nederlegging blijkt uit een als BIJLAGE II aan deze akte te hechten 

stuk. 

 c. In verband met het bepaalde in artikel 2:313 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is 

door de respectievelijke besturen van de Fuserende Verenigingen de aldaar 
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bedoelde tussentijdse jaarrekening ten aanzien van elk van de Fuserende 

Verenigingen opgemaakt, zulks overeenkomstig het aldaar bepaalde, van elk 

van welke vermogensopstellingen een exemplaar als respectievelijk BIJLAGE 

III en BIJLAGE IV aan deze akte worden gehecht. 

Toelichting gevolgen fusie 

7. a. De respectievelijke besturen van de Fuserende Verenigingen hebben een 

schriftelijke toelichting op het Fusievoorstel opgesteld als bedoeld in artikel 

2:313 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, van welke toelichting een exemplaar 

aan als BIJLAGE V deze akte wordt gehecht. 

 b.  De toelichting als in sub a. bedoeld is tezamen met de overige in artikel 2:313 

van het Burgerlijk Wetboek vermelde stukken, met inbegrip van 

jaarrekeningen, jaarverslagen en tussentijdse vermogensopstellingen die niet 

ter openbare inzage hoeven te liggen, neergelegd ten kantore van de 

Fuserende Verenigingen en zullen aldaar nog zes maanden na de Fusie ter 

inzage blijven liggen voor de daartoe bestemde (rechts)personen. 

Aankondiging fusie 

8. De Fuserende Verenigingen hebben op ◆datum  in het landelijk verspreid dagblad 

Trouw aangekondigd dat de vorenbedoelde stukken zijn neergelegd op de wijze als 

bedoeld in artikel 2:314 van het Burgerlijk Wetboek. 

 Een kopie van deze aankondiging wordt als BIJLAGE VI aan deze akte gehecht. 

Verzet 

9.  De griffier van de Rechtbank Amsterdam heeft op ◆datum een verklaring 

afgegeven, waaruit blijkt dat geen wederpartij bij een rechtsverhouding met de 

Fuserende Verenigingen in verzet is gekomen tegen het Fusievoorstel op de wijze 

als bedoeld in artikel 2:316 van het Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring wordt als 

BIJLAGE VII aan deze akte gehecht. 

Besluit tot fusie 

11. a. Het besluit tot de Fusie als bedoeld in artikel 2:317 van het Burgerlijk Wetboek, 

is in de Verkrijgende Vereniging genomen door haar algemene vergadering, 

een en ander overeenkomstig het Fusievoorstel. Dit besluit omvat – ingevolge 

het Fusievoorstel – tevens het besluit tot gedeeltelijke wijziging van de statuten 

van de Verkrijgende Vereniging. 
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Schriftelijke vastlegging van deze besluitvorming zal als BIJLAGE VIII aan 

deze akte worden gehecht. 

 b. Het besluit tot de Fusie als bedoeld in artikel 2:317 van het Burgerlijk Wetboek 

in de Verdwijnende Vereniging is genomen door haar algemene vergadering, 

met voorafgaande goedkeuring van het bestuur en de raad van toezicht van de 

Verkrijgende Vereniging, eveneens overeenkomstig het Fusievoorstel.  

Schriftelijke vastlegging van deze besluitvorming zal als BIJLAGE IX en 

Bijlage X aan deze akte worden gehecht. 

Tussentijdse wijziging 

12. De Fuserende Verenigingen verklaren en bevestigen dat er geen sprake is van 

belangrijke wijzigingen in de omstandigheden die de mededelingen in het 

Fusievoorstel of de toelichting op het Fusievoorstel hebben beïnvloed. 

II. FUSIEHANDELING MET BEPALINGEN 

De Fuserende Verenigingen gaan hierbij over tot de Fusie, waarbij de Verkrijgende 

Vereniging onder algemene titel het vermogen de Verdwijnende Vereniging verkrijgt en 

de Verdwijnende Vereniging ophoudt te bestaan. 

De Fuserende Verenigingen stellen vast dat terzake van de Fusie geldt het navolgende: 

1. de Fusie wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:318 van het Burgerlijk 

Wetboek van kracht met ingang van de dag na heden, te weten ◆één januari 

tweeduizend twee en twintig; 

2. de financiële gegevens van de Verdwijnende Vereniging worden met ingang van 

◆één januari tweeduizend twee en twintig verantwoord in de jaarrekening van de 

Verkrijgende Vereniging; 

3. ter zake van de Fusie wordt voorts verwezen naar het bepaalde in het 

Fusievoorstel. 

III. FISCALITEIT 

De Fuserende Verenigingen stellen vast dat de Verkijgende Vereniging blijkens de 

daartoe door de Belastingdienst gehouden registratie is aangemerkt als algemeen nut 

beogende instelling in de zin van artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, zodat 

mitsdien terzake van de fusie geen schenkbelasting is verschuldigd. 

IV. AAN TE HECHTEN STUKKEN 

Aan deze akte worden gehecht: 

- een exemplaar van het Fusievoorstel met bijlagen (BIJLAGE I); 
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- de schriftelijke bevestiging van de deponering bij het handelsregister (BIJLAGE II); 

- de tussentijdse jaarrekeningen van de Fuserende Verenigingen (BIJLAGE III en 

Bijlage IV); 

- een exemplaar van de schriftelijke toelichting met bijlage (BIJLAGE V); 

- een kopie van de aankondiging in Trouw (BIJLAGE VI); 

- de verklaring van non-verzet van de Rechtbank Amsterdam (BIJLAGE VII); 

- besluitvormingsdocument annex volmachtverlening namens de Verkrijgende 

Vereniging (BIJLAGE VIII); 

- besluitvormingsdocument annex volmachtverlening, alsmede schriftelijke 

goedkeuring namens de Verdwijnende Vereniging (BIJLAGE IX en BIJLAGE X). 

VI. SLOT 

Slotverklaring van de verschenen persoon 

De verschenen persoon heeft ten slotte nog verklaard: 

1. dat zij en de partijen bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de 

gelegenheid hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; 

2. dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en 

3. dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte. 

Slotverklaring van de notaris 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE 

Deze akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke 

inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de 

verschenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de 

verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van 

hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte. 

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn 

door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon. 

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de 

verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris. 
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De ondergetekende, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden, verklaart dat 

hem is gebleken dat de vormvoorschriften voor alle besluiten die titel 7 van Boek 2 

Burgerlijk Wetboek en de statuten van de Fuserende Verenigingen voor het tot stand 

komen van de Fusie vereisen, in acht zijn genomen en dat voor het overige de daarvoor 

in bedoelde afdelingen en in de statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd. 

 


