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16. Inbrengverklaringen 
 
16.1 Controleverklaring betreffende voorgenomen inbreng op aandelen bij oprichting van een 
N.V. (artikel 2:94a lid 2 BW)  
___________________________________________________________________ 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  
pursuant to Section 2:94a, subsection 2 of the Dutch Civil Code 
 
To the incorporators of [naam vennootschap]  
 
We have read the contents of the description dated [datum ondertekening beschrijving] as 
prepared by the incorporators of [naam vennootschap] having its domicile [or:  registered 
offices] at [vestigingsplaats] 

1
 in connection with the proposed contribution in kind as payment 

on the shares to be issued to them by the company. The description relates to [korte 
aanduiding van de aard van de inbreng].  
 
Incorporators’ responsibility 
The incorporators are responsible for the contents of the description and for the actual and 
legal contribution to the company to be incorporated.  
 
Auditor’s responsibility 
Our responsibility is to issue an auditor’s report as referred to in Section 2:94a, subsection 2 
of the Dutch Civil Code. We have conducted our audit in accordance with Dutch law, including 
the Dutch Standards on Auditing. This requires that we comply with ethical requirements and 
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the value of the 
proposed contribution in kind, described as at [datum per welke de inbreng is beschreven en 
gewaardeerd], applying valuation methods generally accepted in the Netherlands as specified 
in the description, at least equals the amount of the payment obligation which the proposed 
contribution is required to meet.  
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion. 
 
Opinion 
In our opinion the value of the proposed contribution in kind as included in the description, 
described as at [datum per welke de inbreng is beschreven en gewaardeerd], applying 
valuation methods generally accepted in the Netherlands as specified in the description, at 
least equals the amount of the payment obligation amounting to EUR XXX which the 
proposed contribution is required to meet, whereby in the context of this contribution the 
share premium has [option: not] been included in the amount of the payment obligation. 
 
Restriction on use 
This auditor’s report is solely intended to provide reasonable assurance about whether the 
contribution as described meets the payment obligation, and therefore cannot be used for 
other purposes. 
 
Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 
 
... (naam accountant)  

                                                           
1
 Hier dezelfde vestigingsplaats opnemen als in de beschrijving wordt genoemd. Dit kan de statutaire 

vestigingsplaats zijn, maar ook de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals ingeschreven in het 
handelsregister. 



16. Inbrengverklaringen 
 
16.2 Controleverklaring betreffende voorgenomen inbreng op na oprichting uit te geven 
aandelen in een N.V. (artikel 2:94b lid 2 BW)  
___________________________________________________________________ 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  
pursuant to Section 2:94b, subsection 2 of the Dutch Civil Code 
 
To the management of [naam vennootschap] 
 
We have read the contents of the description dated [datum ondertekening beschrijving] as 
prepared by [naam vennootschap] having its domicile [or:  registered offices] at 
[vestigingsplaats] 

1
 in connection with the proposed contribution in kind as payment on the 

shares to be issued
2
 by the company. The description relates to [korte aanduiding van de 

aard van de inbreng].  
 
Management’s responsibility 
Management is responsible for the contents of the description and for the actual and legal 
contribution to the company.  
 
Auditor’s responsibility 
Our responsibility is to issue an auditor’s report as referred to in Section 2:94b, subsection 2 
of the Dutch Civil Code. We have conducted our audit in accordance with Dutch law, including 
the Dutch Standards on Auditing. This requires that we comply with ethical requirements and 
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the value of the 
proposed contribution in kind, described as at [datum per welke de inbreng is beschreven en 
gewaardeerd], applying valuation methods generally accepted in the Netherlands as specified 
in the description, at least equals the amount of the payment obligation which the proposed 
contribution is required to meet.  
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion. 
 
Opinion 
In our opinion the value of the proposed contribution in kind as included in the description, 
described as at [datum per welke de inbreng is beschreven en gewaardeerd], applying 
valuation methods generally accepted in the Netherlands as specified in the description, at 
least equals the amount of the payment obligation amounting to EUR XXX which the 
proposed contribution is required to meet, whereby in the context of this contribution the 
share premium has [option: not] been included in the amount of the payment obligation. 
 
Restriction on use 
This auditor’s report is solely intended to provide reasonable assurance about whether the 
contribution as described meets the payment obligation, and therefore cannot be used for 
other purposes. 
 
Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 
 
... (naam accountant)  

                                                           
1
 Hier dezelfde vestigingsplaats opnemen als in de beschrijving wordt genoemd. Dit kan de statutaire 

vestigingsplaats zijn, maar ook de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals ingeschreven in het 
handelsregister. 
2
 Dan wel, indien van toepassing: ter bijstorting op door de vennootschap eerder uitgegeven niet-

volgestorte aandelen.  



16. Inbrengverklaringen 
 
16.3 Controleverklaring betreffende de verkrijging door een N.V. van goederen van oprichters 

of aandeelhouders (Nachgründung; artikel 2:94c lid 3 BW) 

___________________________________________________________________ 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  
pursuant to Section 2:94c, subsection 3 of the Dutch Civil Code  
 
To the management of [naam vennootschap] 
 
We have read the contents of the description dated [datum ondertekening beschrijving] as 
prepared by [naam vennootschap], having its domicile [or: registered offices] at 
[vestigingsplaats]

1
, in connection with the acquisition of assets which are or have been the 

property of the company’s incorporators or shareholders. The description relates to [korte 
aanduiding van de aard van de inbreng].  
 
Management’s responsibility 
Management is responsible for the contents of the description and for the actual and legal 
execution of the acquisition.  
 
Auditor’s responsibility 
Our responsibility is to issue an auditor's report as referred to in Section 2:94c, subsection 3 
of the Dutch Civil Code. We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the 
Dutch Standards on Auditing. This requires that we comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the value of the assets 
to be acquired

2
 as at [datum per welke de goederen zijn beschreven en gewaardeerd]

3
, 

applying valuation methods generally accepted in the Netherlands, which are mentioned in 
the description, at least equals the consideration due by the company as defined in the 
description.  
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion.  
 
Opinion 
In our opinion, the value of the assets to be acquired

4
 as included in the description, 

described as at [datum per welke de goederen zijn beschreven en gewaardeerd]
5
, applying 

valuation methods generally accepted in the Netherlands as specified in the description, at 
least equals the consideration due by the company as defined in the description. 
 
Restriction on use 
This auditor’s report is solely intended to provide a reasonable assurance about whether the 
value of the assets to be acquired

6
 by the company at least equals the consideration due by 

the company, and therefore cannot be used for other purposes.  
 
Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 
... (naam accountant)  

                                                           
1
 Hier dezelfde vestigingsplaats opnemen als in de beschrijving wordt genoemd. Dit kan de statutaire 

vestigingsplaats zijn, maar ook de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals ingeschreven in het 
handelsregister. 
2
Het is ook mogelijk, dat de verklaring pas gevraagd wordt, nadat de goederen al zijn verkregen. In dat 

geval kunnen de woorden " to be acquired " worden weggelaten. Idem in de paragraaf Beperking in het 
gebruik.  
3
 Deze datum mag niet liggen vóór de datum van oprichting van de vennootschap. 

4
 Zie voetnoot 2. 

5
 Zie voetnoot 3. 

6
 Zie voetnoot 2. 



16. Inbrengverklaringen 
 
16.4 Controleverklaring betreffende de omzetting van een B.V. in een N.V. (artikel 2:72 lid 1 
BW) 
___________________________________________________________________ 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  
pursuant to Section 2:72 subsection 1 of the Dutch Civil Code  
 
To the management of [naam vennootschap] 
 
We have read the [financial statements / equity statement] as of... (datum)

1
 of …(naam 

vennootschap) having its domicile [or: registered offices] at [vestigingsplaats]
2
, in connection 

with the intended conversion of this company into a public company limited by shares. 
 
Management’s responsibility 
Management is responsible for the preparation of the [financial statements / equity 
statement]. 
 
Auditor’s responsibility 
Our responsibility is to issue an auditor's report as referred to in Section 2:72, subsection 1 of 
the Dutch Civil Code. We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the 
Dutch Standards on Auditing. This requires that we comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the shareholder’s equity 
of the company on a date within a five months prior to the conversion was at least equal to 
the paid and called-up part of the issued capital pursuant to the deed of conversion 

3
. 

 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion. 
 
Opinion 
In our opinion the shareholder’s equity as of  ... (datum) on the basis of valuation methods 
generally accepted in the Netherlands was at least equal to the paid and called-up part of the 
issued capital pursuant to the deed of conversion, being € XXX

4
. 

 
Restriction on use 
This auditor’s report is solely issued in connection with the aforementioned conversion of the 

                                                           
1
 Deze datum mag maximaal vijf maanden liggen voor de datum waarop de akte van omzetting wordt 

gepasseerd. 
2
 Hier dezelfde vestigingsplaats opnemen als in de beschrijving wordt genoemd. Dit kan de statutaire 

vestigingsplaats zijn, maar ook de plaats waar de onderneming is gevestigd, zoals ingeschreven in het 
handelsregister. 
3
 Hoewel de wet de woorden "volgens de akte van omzetting" [pursuant to the deed of conversion] niet 

in lid 1 maar wel in lid 2 gebruikt, zijn deze ook in dit geval van toepassing. Zie ook noot 4.  
4
 If the issued capital of the private company with limited liability (B.V.) is less before the conversion than 

the issued capital that the public company limited by shares (should) will have after the conversion – 
which will generally be the case – the capital shall have to be increased before or on the date of the 
conversion at the latest. The legislature assumes that this capital increase can be covered by the 
distributable reserves. 
This statement pertains to that. If there are insufficient distributable reserves for that purpose, additional 
share premium must be paid or the newly to be issued shares shall have to be paid up by the 
shareholder(s).  
Even when no capital increase is needed, this audit certificate is still required and an additional share 
premium may therefore still be needed if the shareholders’ equity is not sufficient. Heeft de B.V. vóór de 
omzetting een geplaatst kapitaal dat kleiner is dan het geplaatst kapitaal dat zij als N.V. na omzetting zal 
(moeten) hebben - hetgeen in het algemeen aan de orde zal zijn - dan zal het kapitaal vóór of uiterlijk ter 
gelegenheid van de omzetting moeten worden verhoogd. De wetgever gaat ervan uit dat deze 
kapitaalverhoging ten laste kan gaan van de uitkeerbare reserves. Daarop ziet deze verklaring. Zijn de 
uitkeerbare reserves daartoe niet voldoende dan zal eerst een aanvullende agiostorting moeten plaats 
vinden of zullen de nieuw uit te geven aandelen door de aandeelhouder(s) moeten worden volgestort. 
Ook wanneer geen kapitaalverhoging noodzakelijk is, is deze controleverklaring toch vereist en kan 
derhalve, wanneer het eigen vermogen ontoereikend is, een aanvullende agiostorting noodzakelijk zijn. 



company into a public company limited by shares and therefore cannot be used for other 
purposes. 
 
Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 
 
... (naam accountant)  



16. Inbrengverklaringen 
 
16.5 Controleverklaring betreffende de omzetting van een andere rechtspersoon dan een 
B.V. of N.V. in een N.V. (artikel 2:72 lid 2 BW) 
___________________________________________________________________ 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  
pursuant to Section 2:72 subsection 2 at a of the Dutch Civil Code  
 
To the management of (naam en rechtsvorm rechtspersoon) 
 
We have read the [financial statements / equity statement] as of... (datum)

1
 of (naam en 

rechtsvorm rechtspersoon) having its domicile [or:  registered offices] at [vestigingsplaats]
2
, in 

connection with the intended conversion of this legal person into a public company limited by 
shares. 
 
Management’s responsibility 
Management is responsible for the preparation of the (financial statements / equity 
statement). 
 
Auditor’s responsibility 
Our responsibility is to issue an auditor's report as referred to in Section 2:72, subsection 2 at 
a of the Dutch Civil Code. We conducted our audit in accordance with Dutch law, including 
the Dutch Standards on Auditing. This requires that we comply with ethical requirements and 
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the legal person’s 
equity on a date within five months prior to the conversion, if applicable increased by the 
value of payments on shares made after that day or immediately after the date of conversion 
at the latest, was at least equal to the paid and called-up part of the issued capital pursuant to 
the deed of conversion. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion. 
 
Opinion 
In our opinion the legal person’s equity as of ... (datum) [option: increased by the value of 
payments on shares made after that day or immediately after the date of conversion at the 
latest]

3
 on the basis of valuation methods generally accepted in the Netherlands, was at least 

equal to the paid and called-up part of the issued capital pursuant to the deed of conversion, 
being € XXX. 
 
Restriction on use 
This auditor’s report is solely issued in connection with the aforementioned conversion of the 
legal person into a public company limited by shares and therefore cannot be used for other 
purposes. 
 
Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 
 
... (naam accountant)  

                                                           
1
 Deze datum mag maximaal vijf maanden liggen voor de datum waarop de akte van omzetting wordt 

gepasseerd. 
2
 Hier dezelfde vestigingsplaats opnemen als in de jaarrekening/tussentijdse vermogensopstelling wordt 

genoemd. Dit kan de statutaire vestigingsplaats zijn, maar ook de plaats waar de onderneming is 
gevestigd, zoals ingeschreven in het handelsregister. 
3
 Een dergelijke storting kan in geld of anders dan in geld worden gedaan. Doet deze situatie zich voor, 

dan moet de tekst van de verklaring daaraan worden aangepast.  



17. Splitsingsverklaringen 
 
17.1 Controleverklaring betreffende ruilverhouding aandelen bij een voorstel tot zuivere 
juridische splitsing (artikel 2:334aa lid 1 BW), niet zijnde een splitsing als bedoeld in artikel 
2:334cc BW 
 

N.B.: Indien alle aandeelhouders van de vennootschappen die partij bij de splitsingshandeling 
zijn (zie noot 1) daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen opdracht te worden 
verstrekt tot het geven van een oordeel over de redelijkheid van de ruilverhouding. Zie 
artikel 2:334aa lid 7 BW. In dat geval blijft deze verklaring geheel achterwege. 

___________________________________________________________________ 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  
pursuant to Section  2:334aa, subsection 1 of the Dutch Civil Code 
 
To the managements of the companies mentioned below. 
 
We have read the proposal for demerger dated [datum] of the following companies:

1
 

1 [naam splitsende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats]

2
, (“demerging company”); 

2 [naam verkrijgende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats] (“acquiring company”); and 

3 [naam verkrijgende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats] (“acquiring company”). 

 
Managements’ responsibility 
The companies’ managements are responsible for the preparation of the proposal for 
demerger. 
 
Auditor’s responsibility 
Our responsibility is to issue an auditor’s report on the reasonableness of the proposed share 
exchange ratio as included in the proposal for demerger as referred to in Section 2:334aa, 
subsection 1 of the Dutch Civil Code. We have conducted our audit in accordance with Dutch 
law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we comply with ethical 
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether 
the proposed share exchange ratio referred to in Section 2:334y of the Dutch Civil Code, as 
included in the proposal for demerger, is reasonable. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion. 
 
Opinion 
In our opinion, having considered the documents attached to the proposal for demerger, the 
proposed share exchange ratio, as referred to in Section 2:334y of the Dutch Civil Code, as 
included in the proposal for demerger, is reasonable. 
 

                                                           
1
 Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de splitsing zijn. Dat zijn: 

a. de splitsende vennootschap, 
b. elke verkrijgende vennootschap, althans voor zover deze vóór de splitsing al bestaat. Een bij de 

splitsing op te richten vennootschap bestaat op het moment van het opstellen van het 
splitsingsvoorstel nog niet en kan dus geen “partij” bij de splitsing zijn en derhalve ook geen 
opdrachtgever voor het afgeven van deze verklaring. Worden alle verkrijgende vennootschappen bij 
de splitsing opgericht, dan is dus alleen het bestuur van de splitsende vennootschap opdrachtgever. 
De tekst van de verklaring moet dan worden aangepast.  

c. bij een driehoekssplitsing: tevens de groepsmaatschappij die aandelen toekent. Ook in dat geval 
moet de tekst worden aangepast.  

2
.Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot splitsing wordt genoemd. In het algemeen zal dat 

de statutaire vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn de plaats waar de onderneming is 
gevestigd, zoals ingeschreven in het handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze 
plaats ook worden vermeld. 



Restriction on use 
This auditor’s report is solely issued in connection with the aforementioned proposal for 
demerger and therefore cannot be used for other purposes. 
 
Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 
 
... (naam accountant)  



17. Splitsingsverklaringen 
 
17.2 Controleverklaring betreffende ruilverhouding aandelen bij een voorstel tot zuivere 
juridische splitsing (artikel 2:334aa lid 1 BW), tevens zijnde een splitsing als bedoeld in artikel 
2:334cc BW  
 

N.B.: Indien alle aandeelhouders van de vennootschappen die partij bij de splitsingshandeling 
zijn (zie noot 1) daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen opdracht te worden 
verstrekt tot het geven van een oordeel over de redelijkheid van de ruilverhouding. Zie art. 
2:334aa lid 7 BW. In dat geval blijft deze verklaring geheel achterwege.  

___________________________________________________________________ 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  
pursuant to Section  2:334aa, subsection 1 and Section 2:334cc of the Dutch Civil Code 
 
To the managements of the companies mentioned below. 
 
We have read the proposal for demerger dated [datum] of the following companies:

1
 

1 [naam splitsende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats]

2
, (“demerging company”); 

2 [naam verkrijgende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats] (“acquiring company”); and 

3 [naam verkrijgende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats] (“acquiring company”). 

 
Managements’ responsibility 
The companies’ managements are responsible for the preparation of the proposal for 
demerger. 
 
Auditor’s responsibility 
Our responsibility is to issue an auditor’s report on the reasonableness of the proposed share 
exchange ratio as referred to in Section 2:334aa, subsection 1 of the Dutch Civil Code and of 
the allocation as referred to in Section 2:334cc subsection 1 at c of the Dutch Civil Code, as 
included in the proposal for demerger. We have conducted our audit in accordance with 
Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires that we comply with 
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 
whether the proposed share exchange ratio referred to in Section 2:334y of the Dutch Civil 
Code and the proposed allocation referred to in Section 2:334cc subsection 1 at c of the 
Dutch Civil Code, as included in the proposal for demerger, are reasonable. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion. 
 
Opinion 
In our opinion, having considered the documents attached to the proposal for demerger, the 
proposed share exchange ratio as referred to in Section 2:334y of the Dutch Civil Code and 

                                                           
1
 Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de splitsing zijn. Dat zijn: 

a. de splitsende vennootschap, 
b. elke verkrijgende vennootschap, althans voor zover deze vóór de splitsing al bestaat. Een bij de 

splitsing op te richten vennootschap bestaat op het moment van het opstellen van het 
splitsingsvoorstel nog niet en kan dus geen “partij” bij de splitsing zijn en derhalve ook geen 
opdrachtgever voor het afgeven van deze verklaring. Worden alle verkrijgende vennootschappen bij 
de splitsing opgericht, dan is dus alleen het bestuur van de splitsende vennootschap opdrachtgever. 
De tekst van de verklaring moet dan worden aangepast.  

c. bij een driehoekssplitsing: tevens de groepsmaatschappij die aandelen toekent. Ook in dat geval 
moet de tekst worden aangepast.  

2
.Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot splitsing wordt genoemd. In het algemeen zal dat 

de statutaire vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn de plaats waar de onderneming is 
gevestigd, zoals ingeschreven in het handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze 
plaats ook worden vermeld. 



the proposed allocation as referred to in Section 2:334cc subsection 1 at c of the Dutch Civil 
Code as included in the proposal for demerger are reasonable. 
 
Restriction on use 
This auditor’s report is solely intended to provide reasonable assurance about whether the 
proposed share exchange ratio and the proposed allocation are reasonable, in connection 
with the aforementioned proposal for demerger, and therefore cannot be used for other 
purposes. 
 
Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 
 
... (naam accountant)  



17. Splitsingsverklaringen 
 
17.3 Controleverklaring betreffende ruilverhouding aandelen (artikel 2:334aa lid 1 BW) en 
omvang gebonden eigen vermogen (artikel 2:334aa lid 2 BW) bij een voorstel tot juridische 
afsplitsing  
 

N.B: Indien alle aandeelhouders van de vennootschappen die partij bij de splitsingshandeling 
zijn (zie noot 1), daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen opdracht te worden 
verstrekt tot het geven van een oordeel over de redelijkheid van de ruilverhouding van de 
aandelen. Zie art. 2:334a lid 7 BW. In dat geval kunnen in deze verklaring de tekstgedeelten 
die tussen accolades {...} zijn geplaatst, achterwege blijven. In de paragraaf 
"Verantwoordelijkheid van de accountant" en in het "Oordeel" vervalt dan de nummering van 
de alinea's. 

___________________________________________________________________ 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  
pursuant to Section 2:334aa, subsections 1 and 2 of the Dutch Civil Code 
 
To the managements of the companies mentioned below. 
 
We have read the proposal for partial demerger dated [datum] of the following companies:

1
 

1 [naam splitsende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats]

2
, (“demerging company”); 

2 [naam verkrijgende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats] (“acquiring company”); and 

3 [naam verkrijgende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats] (“acquiring company”) 

 
Managements’ responsibility 
The companies’ managements are responsible for the preparation of the proposal for 
demerger. 
 
Auditor’s responsibility (Zie NB-tekst boven de verklaring) 
Our responsibility is to issue an auditor’s report {on the reasonableness of the proposed share 
exchange ratio as included in the proposal for demerger and} on the amount of the equity of 
the demerging company after the completion of the partial demerger as referred to in Section 
2:334aa {subsection 1 and} subsection 2 of the Dutch Civil Code. We have conducted our 
audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. This requires 
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable 
assurance about whether  
1. {the proposed share exchange ratio referred to in Section 2:334y of the Dutch Civil 

Code, as included in the proposal for demerger, is reasonable;}  
2. the value of the part of the equity to be retained by the company, increased – when 

applicable – by the value of shares in the capital of acquiring companies to be acquired 
by it under the demerger, as at the date of its latest adopted financial statements or 
interim financial statement or equity statement as referred to in Section 2:334g 

                                                           
1
 Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de splitsing zijn. Dat zijn: 

a. de splitsende vennootschap, 
b. elke verkrijgende vennootschap, althans voor zover deze vóór de splitsing al bestaat. Een bij de 

splitsing op te richten vennootschap bestaat op het moment van het opstellen van het 
splitsingsvoorstel nog niet en kan dus geen “partij” bij de splitsing zijn en derhalve ook geen 
opdrachtgever voor het afgeven van deze verklaring. Worden alle verkrijgende vennootschappen bij 
de splitsing opgericht, dan is dus alleen het bestuur van de splitsende vennootschap opdrachtgever. 
De tekst van de verklaring moet dan worden aangepast.  

c. bij een driehoekssplitsing: tevens de groepsmaatschappij die aandelen toekent. Ook in dat geval 
moet de tekst worden aangepast.  

2
 Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot splitsing wordt genoemd. In het algemeen zal dat 

de statutaire vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn de plaats waar de onderneming is 
gevestigd, zoals ingeschreven in het handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze 
plaats ook worden vermeld. 



subsection 2 of the Dutch Civil Code, on the basis of valuation methods generally 
accepted in the Netherlands as specified in the proposal for demerger, was at least 
equal to the paid and called up part of the shares increased by the non-distributable 
reserves which the company under the law and its articles of association must retain 
immediately after the demerger and – when applicable- with the compensation amount to 
be paid by this company to which shareholders are entitled according to Section 
2:334ee1 of the Dutch Civil Code.

3
 

 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion. 
 
Opinion 
In our opinion, (Zie NB-tekst boven de verklaring) 
1. {having considered the documents attached to the proposal for partial demerger, the 

proposed share exchange ratio as referred to in Section 2:334y of the Dutch Civil Code, as 
included in the proposal for demerger, is reasonable.} 

2. the value of the part of the equity to be retained by the company [Optioneel: increased by 
the value of shares in the capital of acquiring companies to be acquired by it on the 
demerger], as at the date of its [latest adopted financial statements / interim financial 
statement as referred to in Section 2:334g subsection 2 of the Dutch Civil Code / equity 
statement as referred to in Section 2:334g subsection 2 of the Dutch Civil Code], being 
[balansdatum of datum tussentijdse vermogensopstelling], on the basis of valuation 
methods generally accepted in the Netherlands as specified in the proposal for partial 
demerger, was at least equal to the paid and called up part of the shares increased by the 
non-distributable reserves which the company under the law and its articles of association 
must retain immediately after the demerger [Optioneel: and – when applicable- with the 
compensation amount to be paid by this company to which shareholders are entitled 
according to Section 2:334ee1 of the Dutch Civil Code (zie noot 3)] [Optioneel: amounting 
to EUR XXX]

4
. 

 
Restriction on use 
This auditor’s report is solely issued in connection with the aforementioned proposal for partial 
demerger and therefore cannot be used for other purposes. 
 
Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 
 
... (naam accountant)  

                                                           
3
 Dit laatste kan aan de orde zijn, indien de splitsende vennootschap een BV is met stemrechtloze en/of 

winstrechtloze aandelen en een verkrijgende vennootschap een NV is die per definitie niet dit soort 
aandelen kan hebben. 
4
 Artikel 2:334aa lid 2 BW eist niet dat in de verklaring een bedrag wordt genoemd. 



17. Splitsingsverklaringen 
 
17.4 Accountantsverslag betreffende de mededelingen omtrent de ruilverhouding van de 
aandelen in de toelichting bij een voorstel tot juridische splitsing (artikel 2:334aa lid 3 BW)  
 

N.B.: Indien alle aandeelhouders van de vennootschappen die partij bij de splitsingshandeling 
zijn (zie noot 1) daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen opdracht te worden 
verstrekt tot het geven van een oordeel over de redelijkheid van de ruilverhouding. Zie art. 
2:334aa lid 7 BW. In dat geval kan ook dit verslag achterwege blijven.  

___________________________________________________________________ 
 
ASSURANCE REPORT  
pursuant to Section  2:334aa, subsection 3 of the Dutch Civil Code 
 
To the managements of the companies mentioned below. 
 
Assignment and responsibilities 
We have examined whether the statements made by the company’s management with 
respect to the share exchange ratio, as required under Section 2:334z of the Dutch Civil 
Code, in the notes to the proposal for demerger dated [datum] of the following companies:

1
 

1 [naam splitsende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats]

2
, (“demerging company”); 

2 [naam verkrijgende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats] (“acquiring company”); and 

3 [naam verkrijgende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats] (“acquiring company”) 

 
meet the requirements of Section 2:334z of the Dutch Civil Code. 
The companies’ managements are responsible for the preparation of the notes including the 
aforementioned statements. Our responsibility is to issue an assurance report on these 
statements as referred to in Section 2:334aa, subsection 3 of the Dutch Civil Code.  
 
Scope 
We have conducted our examination in accordance with Dutch law, including the Dutch 
Standard 3000 “Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial 
information.” This requires that we plan and perform the examination to obtain reasonable 
assurance about whether the statements meet the requirements of Section 2:334z of the 
Dutch Civil Code. An assurance engagement includes examining appropriate evidence on a 
test basis. 
 
We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our opinion.  
 
Opinion 
In our opinion the statements included in the notes to the proposal for demerger meet the 
requirements of Section 2:334z of the Dutch Civil Code.

3
 

                                                           
1
 Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de splitsing zijn. Dat zijn: 

a. de splitsende vennootschap, 
b. elke verkrijgende vennootschap, althans voor zover deze vóór de splitsing al bestaat. Een bij de 

splitsing op te richten vennootschap bestaat op het moment van het opstellen van het 
splitsingsvoorstel nog niet en kan dus geen “partij” bij de splitsing zijn en derhalve ook geen 
opdrachtgever voor het afgeven van deze verklaring. Worden alle verkrijgende vennootschappen bij 
de splitsing opgericht, dan is dus alleen het bestuur van de splitsende vennootschap opdrachtgever. 
De tekst van de verklaring moet dan worden aangepast.  

c. bij een driehoekssplitsing: tevens de groepsmaatschappij die aandelen toekent. Ook in dat geval 
moet de tekst worden aangepast.  

2
 Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot splitsing wordt genoemd. In het algemeen zal dat 

de statutaire vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn de plaats waar de onderneming is 
gevestigd, zoals ingeschreven in het handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze 
plaats ook worden vermeld. 



 
Restriction on use 
This assurance report is solely intended for the managements of the aforementioned 
companies and for the persons as referred to in Section 2:334h subsection 2 of the Dutch 
Civil Code. It is solely issued in connection with the proposal for demerger and therefore 
cannot be used for other purposes. 
 
Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 
 
... (naam accountant)  

                                                                                                                                                                      
3
 Indien een of meer mededelingen naar het oordeel van de accountant niet voldoen aan de daaraan te 

stellen eisen, zal de tekst van dit verslag moeten worden aangepast. De accountant dient dan aan te 
geven welke mededelingen dit betreft en in welk opzicht deze naar zijn oordeel niet voldoen aan de 
eisen. 



17. Splitsingsverklaringen 
 
17.5  Controleverklaring betreffende de verkrijging van vermogensbestanddelen onder 
algemene titel door een verkrijgende N.V. bij een voorstel tot juridische splitsing (artikel 
2:334bb lid 1 BW) 
 

N.B.: Deze verklaring dient uitsluitend te worden afgegeven indien er bij de splitsing één of 
meer verkrijgende naamloze vennootschappen zijn. Zij moet voor elke verkrijgende N.V. 
afzonderlijk worden afgegeven. De verklaring kan zowel bij zuivere splitsing als bij afsplitsing 
worden gebruikt en zowel voor een bij de splitsing op te richten verkrijgende N.V. als voor een 
verkrijgende N.V. die reeds bestaat. 

___________________________________________________________________ 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  
pursuant to Section 2:334bb, subsection 1 in conjunction with Section 2: [94a /94b] 
subsection 2 of the Dutch Civil Code. 
 
To the managements of the companies mentioned below. 
 
We have read the proposal for [demerger/partial demerger], hereinafter referred to as ‘the 
demerger’, dated [datum] of the following companies:

1
 

1 [naam splitsende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats]

2
, (“demerging company”); 

2 [naam verkrijgende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats] (“acquiring company”); and 

3 [naam verkrijgende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats] (“acquiring company”). 

 
and the description as referred to in Section 2:334f subsection 2 at d of the Dutch Civil Code 
of the assets to be acquired under the demerger under universal title of succession 
[Alternative 1 (indien de verkrijgende vennootschap reeds bestaat) by ….[naam verkrijgende 
vennootschap waarop deze verklaring ziet] of 
 Alternative 2 (indien de verkrijgende vennootschap bij de splitsing zal worden opgericht) by 
…[naam verkrijgende vennootschap waarop deze verklaring ziet], which company will be 
incorporated on the occasion of the demerger, hereinafter referred to as ‘the acquiring 
company.’] 
In return for the acquisition, the acquiring company shall allot shares in its capital.

3
 

 

                                                           
1
 Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de splitsing zijn. Dat zijn: 

a. de splitsende vennootschap, 
b. elke verkrijgende vennootschap, althans voor zover deze vóór de splitsing al bestaat. Een bij de 

splitsing op te richten vennootschap bestaat op het moment van het opstellen van het 
splitsingsvoorstel nog niet en kan dus geen “partij” bij de splitsing zijn en derhalve ook geen 
opdrachtgever voor het afgeven van deze verklaring. Worden alle verkrijgende vennootschappen bij 
de splitsing opgericht, dan is dus alleen het bestuur van de splitsende vennootschap opdrachtgever. 
De tekst van de verklaring moet dan worden aangepast.  

c. bij een driehoekssplitsing: tevens de groepsmaatschappij die aandelen toekent. Ook in dat geval 
moet de tekst worden aangepast.  

2
 Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot splitsing wordt genoemd. In het algemeen zal dat 

de statutaire vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn de plaats waar de onderneming is 
gevestigd, zoals ingeschreven in het handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze 
plaats ook worden vermeld. 
3
 Indien sprake is van een driehoekssplitsing, is de vennootschap die de aandelen toekent een andere 

dan de verkrijgende vennootschap, namelijk een groepsmaatschappij (hierna: holding) daarvan. De 
aandelen die deze holding toekent worden geacht te zijn volgestort uit de toename van de reserves van 
deze holding, die het gevolg is van de toename van het vermogen van de verkrijgende vennootschap 
met de vermogensbestanddelen die deze door de splitsing onder algemene titel verkrijgt (art. 2:334ii lid 
3 BW). De tekst moet dan worden aangepast. 



Managements’ responsibility 
The companies’ managements are responsible for the preparation of the proposal and for the 
actual and legal transfer of the described assets to the acquiring company. 
 
Auditor’s responsibility 
Our responsibility is to issue an auditor’s report as referred to in Section 2:334bb, subsection 
1 in conjunction with Section 2: [94a/94b] subsection 2 of the Dutch Civil Code. We have 
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. 
This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance about whether the value of the assets to be acquired under the 
demerger under universal title of succession by the acquiring company, described as at 
[datum per welke de goederen zijn beschreven en gewaardeerd], applying valuation methods 
generally accepted in the Netherlands as specified in the description, was at least equal to the 
total nominal paid-up capital on the shares to be allotted by this company (NB: zie noot 3) 
under the demerger, increased - when applicable - with cash payments due by this company 
to which shareholders are entitled according to the proposed share exchange ratio,

4
 and with 

the compensation amount to be paid by this company to which shareholders are entitled 
according to Section 2:334ee1 of the Dutch Civil Code.

5
 

 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion. 
 
Opinion 
In our opinion the value of the assets to be acquired under the demerger under universal title 
of succession by the acquiring company as included in the description described as at [datum 
per welke de inbreng is beschreven en gewaardeerd], applying valuation methods generally 
accepted in the Netherlands as specified in the description, was at least equal to the total 
nominal paid-up capital on the shares to be allotted by this company under the demerger, 
[optioneel: increased, when applicable, with cash payments due by this company to which 
shareholders are entitled according to the proposed share exchange ratio and with the 
compensation amount to be paid by this company to which shareholders are entitled 
according to Section 2:334ee1 of the Dutch Civil Code]

6
 [ optioneel: amounting to 

[EUR XXX].
7
 

 
Restriction on use 
This auditor’s report is solely issued in connection with the aforementioned proposal for 
demerger and therefore cannot be used for other purposes. 
 
Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 
 
... (naam accountant)  

                                                           
4
 Bij juridische fusie eist de wet dat rekening wordt gehouden met deze betalingen, die ten laste van de 

verkrijgende vennootschap komen (art. 2:328 lid 1 BW; zie voorbeeldverklaring 20.1.). Ook bij splitsing 

kan het voorkomen dat aandeelhouders krachtens de ruilverhouding recht hebben op een bijbetaling in 
geld, die ten laste van de betrokken verkrijgende vennootschap komt. Zie art. 2:334x lid 2 BW. Hoewel 
de wet dat in art. 2:334bb BW niet expliciet voorschrijft, is het ter waarborging van de realiteit van het 
nominaal gestorte bedrag op de toe te kennen aandelen van belang met deze betalingen rekening te 
houden. 
5
 Hoewel de wet in artikel 2:334bb BW evenmin rekening houdt met deze mogelijkheid, is het ter 

waarborging van de voldoening aan de stortingsplicht van belang, ook met deze verplichting rekening te 
houden. 
6
 Zie voor een toelichting de voetnoten 3 en 5. Is ten laste van de betrokken verkrijgende vennootschap 

geen sprake van dergelijke betalingen respectievelijk schadeloosstellingen, dan kan het tussen haken 
geplaatste zinsdeel geheel of gedeeltelijk vervallen. 
7
 Omdat geen sprake is van een overeenkomst tot het nemen van aandelen met een daarbij behorende 

inbrengovereenkomst tussen vennootschap en aandeelhouder(s), en derhalve evenmin van inbreng 
door de aandeelhouder, kan ook geen sprake zijn van bedongen agio. Derhalve blijft een opmerking 
over agio achterwege. 



18. Fusieverklaringen 
 
18.1 Controleverklaring betreffende een voorstel tot juridische fusie (artikel 2:328 lid 1 BW) 
 

N.B.: Indien alle aandeelhouders van de fuserende vennootschappen die partij bij de 
fusiehandeling zijn, daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen opdracht te 
worden gegeven om een oordeel te geven over de redelijkheid van de ruilverhouding. Zie art. 
2:328 lid 6 BW. In dat geval kunnen in deze verklaring de tekstgedeelten die tussen 
accolades {...} zijn geplaatst, achterwege blijven. In de paragraaf "Verantwoordelijkheid van 
de accountant" en in het "Oordeel" vervalt dan de nummering van de alinea's. 

___________________________________________________________________ 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
pursuant to Section 2:328, subsection 1 of the Dutch Civil Code  
 
To the managements of the companies mentioned below. 
 
We have read the proposal for merger dated [datum] between the following companies

1
: 

1. [naam verdwijnende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats verdwijnende vennootschap]

2
; and 

2. [naam verkrijgende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats] 

 
Managements’ responsibility 
The companies’ managements are responsible for the preparation of the proposal for the 
merger.  
 
Auditor’s responsibility (Zie NB-tekst boven de verklaring) 
Our responsibility is to issue an auditor's report on {the reasonableness of the proposed share 
exchange ratio as included in the proposal for merger and on} the shareholders’ equity of the 
[alternatives: company/companies] ceasing to exist as referred to in Section 2:328, 
subsection 1 of the Dutch Civil Code.  
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on 
Auditing. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the 
audit to obtain reasonable assurance about whether:  
1. {The proposed share exchange ratio as referred to in section 2:326 subsection 1 of the 

Dutch Civil Code and as included in the proposal for merger is reasonable;} 
[Alternative 1: Indien sprake is van één verdwijnende vennootschap, de volgende passage 

opnemen:] 
2. The shareholders’ equity of the company ceasing to exist, as at the date of its latest 

adopted financial statements or its interim financial statements or its equity statement as 
referred to in Section 2:313 subsection 2 of the Dutch Civil Code, on the basis of valuation 
methods generally accepted in the Netherlands as specified in the proposal for merger, 
was at least equal to the nominal paid-up amount on the aggregate number of shares to 
be acquired by its shareholders under the merger

3
 increased - when applicable - with the 

                                                           
1
 Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de fusiehandeling zijn. Dat 

kunnen één of meer verdwijnende vennootschappen zijn en ten hoogste één verkrijgende 
vennootschap. Een verkrijgende vennootschap is echter alleen partij bij de fusie indien zij vóór de fusie 
al bestaat. Een verkrijgende vennootschap die bij de fusie wordt opgericht, bestaat op het moment van 
opstellen van het voorstel nog niet en kan derhalve geen partij zijn. Het is dus mogelijk dat het 
fusievoorstel uitsluitend van twee of meer verdwijnende vennootschappen uitgaat.  
2
 Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot fusie wordt genoemd. In het algemeen zal dat de 

statutaire vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn, de plaats waar de onderneming is 
gevestigd, zoals ingeschreven in het handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze 
plaats worden vermeld. 
3
 Indien sprake is van een driehoeksfusie, is de vennootschap die de aandelen toekent een andere dan 

de verkrijgende vennootschap, namelijk een groepsmaatschappij (holding) daarvan. De aandelen die 
deze groepsmaatschappij toekent worden geacht te zijn volgestort uit de toename van de reserves van 
deze groepsmaatschappij, die het gevolg is van de toename van het vermogen van de verkrijgende 
vennootschap met de vermogensbestanddelen die deze door de fusie onder algemene titel verkrijgt 



cash payments to which they are entitled according to the proposed share exchange ratio.
 

4
 

[Alternative 2: Indien sprake is van méér verdwijnende vennootschappen, de volgende 
passage opnemen:] 

2. The sum of the shareholders’ equity of the companies ceasing to exist, as at the dates of 
their latest adopted financial statements or interim financial statements or equity 
statements as referred to in Section 2:313 subsection 2 of the Dutch Civil Code, on the 
basis of valuation methods generally accepted in the Netherlands as specified in the 
proposal for the merger, was at least equal to the nominal paid-up amount on the 
aggregate number of shares to be acquired by their shareholders under the merger 
increased - when applicable - with the cash payments to which they are entitled according 
to the proposed share exchange ratio. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion.  
 
Opinion 
In our opinion (Zie NB-tekst boven de verklaring) 
1. {Having considered the documents attached to the proposal for merger, the proposed 

share exchange ratio as referred to in Section 2:326 subsection 1 of the Dutch Civil Code 
and as included in the proposal, is reasonable; and} 

[Alternative 1: Indien sprake is van één verdwijnende vennootschap, de volgende passage 
opnemen:] 

2 The shareholders’ equity of the company ceasing to exist, as at the date of [alternatives: 
its latest adopted financial statements / its interim financial statements / its equity 
statement as referred to in Section 2:313 subsection 2 of the Dutch Civil Code], on the 
basis of valuation methods generally accepted in the Netherlands as specified in the 
proposal for merger, was at least equal to the nominal paid-up amount on the aggregate 
number of shares to be acquired by its shareholders under the merger [optioneel: 
increased with the payments to which they are entitled according to the proposed share 
exchange ratio]

5
 [optioneel: amounting to EUR XXX].

6
 

[Alternative 2: Indien sprake is van méér verdwijnende vennootschappen, de volgende 
passage opnemen:] 

2. The sum of the shareholders’ equity of the companies ceasing to exist, for each company 
as at the date of [alternatives: its latest adopted financial statements / its interim financial 
statements  / its equity statement as referred to in Section 2:313 subsection 2 of the Dutch 
Civil Code], being for all companies [balansdatum resp. datum tussentijdse 
vermogensopstelling]

7
, on the basis of valuation methods generally accepted in the 

Netherlands as specified in the proposal for merger, was at least equal to the nominal 
paid-up amount on the aggregate number of shares to be acquired by their shareholders 
under the merger [optioneel: increased with the cash payments to which they are entitled 
according to the proposed share exchange ratio]

8
 [optioneel: amounting to EUR XXX].

9
 

 
Restriction on use  
This auditor’s report is solely issued in connection with the aforementioned proposed merger  
and therefore cannot be used for other purposes  
 

                                                           
4
 Deze schadeloosstelling kan uitsluitend aan de orde komen indien een verdwijnende vennootschap 

een BV is met winstrechtloze en/of stemrechtloze aandelen en de verkrijgende vennootschap (of bij 
driehoeksfusie de groepsmaatschappij die aandelen toekent) een NV is (die deze aandelen per definitie 
niet kent). 
5
 Indien er blijkens het fusievoorstel geen sprake is van bijbetaling in geld en/of van een bedoeld recht 

op schadeloosstelling kan dit zinsdeel tussen haken geheel of gedeeltelijk vervallen. 
6
 Artikel 2:328 lid 1 BW eist niet dat in de verklaring een bedrag wordt genoemd. 

7
 Indien niet voor alle vennootschappen dezelfde datum geldt, dan de tekst aanpassen. 

8
 Indien er blijkens het fusievoorstel geen sprake is van bijbetaling in geld en/of van een bedoeld recht 

op schadeloosstelling kan dit zinsdeel tussen haken geheel of gedeeltelijk vervallen. 
9
 Artikel 2:328 lid 1 BW eist niet dat in de verklaring een bedrag wordt genoemd. 



Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 
 
... (naam accountant)  



18. Fusieverklaringen 
 
18.2 Controleverklaring betreffende een voorstel tot grensoverschrijdende juridische fusie 
tussen een Nederlandse N.V./B.V. en een buitenlandse kapitaalvennootschap (artikel 2:328 
lid 1 juncto artikel 2:333g BW) 
 

 N.B.: Dit model gaat ervan uit dat de Nederlandse vennootschap de verdwijnende 
vennootschap is. Alleen in dat geval is de schadeloosstelling voor aandeelhouders als 
bedoeld in artikel 2:333h BW van toepassing. Een Nederlandse vennootschap kan ook als 
verkrijgende vennootschap partij bij een grensoverschrijdende fusie zijn. In dat geval moet de 
tekst van de verklaring daaraan worden aangepast. 
Voor het accountantsverslag als bedoeld in artikel 2:328 lid 2 BW kan gebruik worden 
gemaakt van het voorbeeld 18.3. 
Indien alle aandeelhouders van de fuserende vennootschappen die partij zijn bij de 
fusiehandeling (zie noot 1) daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen opdracht te 
worden verstrekt tot het geven van een oordeel over de redelijkheid van de ruilverhouding. 
Zie art. 2:333g lid 2 BW. In dat geval kunnen in deze verklaring de tekstgedeelten die tussen 
accolades {...} zijn geplaatst, achterwege blijven. In de paragraaf "Verantwoordelijkheid van 
de accountant" en in het "Oordeel" vervalt dan de nummering van de alinea's. 

___________________________________________________________________ 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
pursuant to Section 2:328 subsection 1 in conjunction with Section 2:333g Dutch Civil 
Code 
 
To the managements of the companies mentioned below 
 
We have read the proposal for legal merger dated [datum] between the following companies

1
: 

1. [naam verdwijnende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats verdwijnende vennootschap]

2
, (“the disappearing company”) and 

2. [naam verkrijgende vennootschap], a company under the laws of [country], having 
its domicile [or: registered office] at [vestigingsplaats], (“the acquiring company”). 

 
Managements’ responsibility 
The companies’ managements are responsible for the preparation of the proposal for the 
merger.  
 
Auditor’s responsibility (Zie NB-tekst boven de verklaring) 
Our responsibility is to issue an auditor's report on {the reasonableness of the proposed share 
exchange ratio as included in the proposal for the merger and on} the shareholders’ equity of 
the [alternatives: company/companies] ceasing to exist as referred to in Section 2:328, 
subsection 1 in conjunction with Section 2:333g of the Dutch Civil Code.  
 
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on 
Auditing. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the 
audit to obtain reasonable assurance about whether:  
1. {The proposed share exchange ratio as referred to in section 2:326 subsection 1 of the 

Dutch Civil Code and as included in the proposal for the merger is reasonable;} 
[Alternative 1: Indien sprake is van één verdwijnende vennootschap, de volgende passage 

opnemen:] 

                                                           
1
 Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de fusiehandeling zijn. Dat 

kunnen één of meer verdwijnende vennootschappen zijn en ten hoogste één verkrijgende 
vennootschap. Een verkrijgende vennootschap is echter alleen partij bij de fusie indien zij vóór de fusie 
al bestaat. Een verkrijgende vennootschap die bij de fusie wordt opgericht, bestaat op het moment van 
opstellen van het voorstel nog niet en kan derhalve geen partij zijn. Het is dus mogelijk dat het 
fusievoorstel uitsluitend van twee of meer verdwijnende vennootschappen uitgaat.  
2
 Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot fusie wordt genoemd. In het algemeen zal dat de 

statutaire vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn, de plaats waar de onderneming is 
gevestigd, zoals ingeschreven in het handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook deze 
plaats worden vermeld. 



2. The shareholders’ equity of the company ceasing to exist, as at the date of its latest 
adopted financial statements  or interim financial statement or equity statement as referred 
to in Section 2:313 subsection 2 of the Dutch Civil Code, on the basis of valuation 
methods generally accepted in the Netherlands as specified in the proposal for the 
merger, was at least equal to the nominal paid-up amount on the aggregate number of 
shares to be acquired by its shareholders under the merger, increased - when applicable - 
with the cash payments to which they are entitled according to the proposed share 
exchange ratio [Optioneel: and furthermore increased by the aggregate amount of the 
compensation which shareholders may claim pursuant to Section 2:333h of the Dutch Civil 
Code.

3
] 

[Alternative 2: Indien sprake is van méér verdwijnende vennootschappen, de volgende 
passage opnemen:] 

2. The sum of the shareholders’ equity of the companies ceasing to exist, as at the dates of 
their latest adopted financial statements or interim financial statements or equity 
statements as referred to in Section 2:313 subsection 2 of the Dutch Civil Code, on the 
basis of valuation methods generally accepted in the Netherlands as specified in the 
proposal for the merger, was at least equal to the nominal paid-up amount on the 
aggregate number of shares to be acquired by their shareholders under the merger 
increased - when applicable - with the cash payments to which they are entitled according 
to the proposed share exchange ratio [Optioneel: and furthermore increased by the 
aggregate amount of the compensation which shareholders may claim pursuant to Section 
2:333h of the Dutch Civil Code.

4
] 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion.  
 
Opinion 
In our opinion (Zie NB-tekst boven de verklaring) 
1. {Having considered the documents attached to the proposal for the legal merger, the 

proposed share exchange ratio as referred to in Section 2:326 subsection 1 of the Dutch 
Civil Code and as included in the proposal for the merger, is reasonable; and} 

[Alternative 1: Indien sprake is van één verdwijnende vennootschap, de volgende passage 
opnemen:] 

2 The shareholders’ equity of the company ceasing to exist, as at the date of [alternatives: 
its latest adopted financial statements / its interim financial statements  / its equity 
statement as referred to in Section 2:313 subsection 2 of the Dutch Civil Code], on the 
basis of valuation methods generally accepted in the Netherlands as specified in the 
proposal for the merger, was at least equal to the nominal paid-up amount on the 
aggregate number of shares to be acquired by its shareholders under the merger 
[Optioneel: increased with the payments to which they are entitled according to the 
proposed share exchange ratio and furthermore 

5
] [Optioneel: increased by the 

aggregate amount of the compensation which shareholders may claim pursuant to 
Section 2:333h of the Dutch Civil Code 

6
]. 

[Alternative 2: Indien sprake is van méér verdwijnende vennootschappen, de volgende 
passage opnemen:] 

                                                           
3
 Indien de Nederlandse NV/BV verkrijgende vennootschap is, vervalt het tekstgedeelte tussen [...]. 

4
 Zie voetnoot 3. 

5
 Indien er blijkens het fusievoorstel geen sprake is van bijbetaling in geld, kan dit zinsdeel tussen [...] 

vervallen. 
6
 Het fusievoorstel bevat een voorstel voor een schadeloosstelling per aandeel als bedoeld in artikel 

2:333h BW. Omdat echter op het moment waarop de accountant deze verklaring moet verstrekken niet 
bekend kan zijn hoeveel aandeelhouders tegen de fusie zullen stemmen en derhalve aanspraak zullen 
maken op schadeloosstelling, kan de accountant slechts een theoretische berekening maken van het 
maximale aantal tegenstemmers en het daaruit voortvloeiende maximale bedrag waarop eventueel in 
totaal aanspraak gemaakt kan worden. Omdat derhalve op het moment van het verstrekken van de 
verklaring ook niet duidelijk is hoeveel aandeelhouders zullen toetreden en hoeveel aandelen derhalve 
zullen worden toegekend, is het totaal bedrag van de stortingsplicht evenmin bekend. Dit brengt mee 
dat in de verklaring geen enkel bedrag kan worden genoemd. 
N.B. Deze mogelijkheid van schadeloosstellingen speelt alleen, indien de Nederlandse NV/BV 
verdwijnende vennootschap is. Is de Nederlandse N.V./B.V. de verkrijgende vennootschap, dan vervalt 
dit tekstgedeelte. 



2. The sum of the shareholders’ equity of the companies ceasing to exist, for each company 
as at the date of [alternatives: its latest adopted financial statements / its interim financial 
statements / its equity statement as referred to in Section 2:313 subsection 2 of the Dutch 
Civil Code], being for all companies [balansdatum resp. datum tussentijdse 
vermogensopstelling]

7
, on the basis of valuation methods generally accepted in the 

Netherlands as specified in the proposal for the merger, was at least equal to the nominal 
paid-up amount on the aggregate number of shares to be acquired by their shareholders 
under the merger [Optioneel: increased with the cash payments to which they are entitled 
according to the proposed share exchange ratio and furthermore 

8
] [Optioneel: increased 

by the aggregate amount of the compensation which shareholders may claim pursuant to 
Section 2:333h of the Dutch Civil Code 

9
]. 

 
Restriction on use 
This auditor’s report is solely issued in connection with the aforementioned proposed merger 
and therefore cannot be used for other purposes. 
 
Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 
 
... (naam accountant)  

                                                           
7
 Indien niet voor alle vennootschappen dezelfde datum geldt, dan de tekst aanpassen. 

8
 Indien er blijkens het fusievoorstel geen sprake is van bijbetaling in geld, kan dit zinsdeel tussen [...] 

vervallen. 
9
Zie voetnoot 6. 



18. Fusieverklaringen 
 
18.3 Accountantsverslag betreffende de mededelingen omtrent de ruilverhouding van de 
aandelen in de toelichting bij een voorstel tot juridische fusie (artikel 2:328 lid 2 BW)  
 

N.B.: Dit verslag kan ook gebruikt worden bij een grensoverschrijdende fusie waarbij één of 
meer Nederlandse vennootschappen partij zijn. In dat geval dient uiteraard bij het vermelden 
van de naam van de buitenlandse vennootschap tot uiting te worden gebracht dat het een 
vennootschap naar het recht van een ander land betreft. Zie de voorbeeldverklaring 18.2. 
 
Indien alle aandeelhouders van de fuserende vennootschappen die partij bij de 
fusiehandeling zijn (zie noot 1) daarmee instemmen, behoeft aan de accountant geen 
opdracht te worden verstrekt tot het geven van een oordeel over de redelijkheid van de 
ruilverhouding. Zie art. 2:328 lid 6 BW. In dat geval kan ook dit verslag achterwege blijven. 

___________________________________________________________________ 
 
ASSURANCE REPORT  
pursuant to Section 2:328, subsection 2 of the Dutch Civil Code 
 
To the managements and shareholders of the companies mentioned below 
 
Assignment and responsibilities 
We have examined whether the statements with respect to the share exchange ratio included 
in the notes to the proposal for merger dated [datum] of the following companies:

1
 

1. [naam verdwijnende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats verdwijnende vennootschap]

2
; and 

2. [naam verkrijgende vennootschap] having its domicile [or: registered office] at 
[vestigingsplaats] 

meet the requirements of Section 2:327 of the Dutch Civil Code. 
The companies’ managements are responsible for the preparation of the notes including the 
aforementioned statements. Our responsibility is to issue an assurance report on these 
statements as referred to in Section 2:328, subsection 2 of the Dutch Civil Code.  
 
Scope 
We have conducted our examination in accordance with Dutch law, including the Dutch 
standard 3000 “Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial 
information.” This requires that we plan and perform the examination to obtain reasonable 
assurance about whether the statements meet the requirements of Section 2:327 of the Dutch 
Civil Code. An assurance engagement includes examining appropriate evidence on a test 
basis. 
 
We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our opinion.  
 
Opinion 
In our opinion the statements included in the notes to the proposal for merger meet the 
requirements of Section 2:327 of the Dutch Civil Code.

3
 

                                                           
1
 Vermeld moeten worden de namen van de vennootschappen die partij bij de fusiehandeling zijn. Dat 

kunnen één of meer verdwijnende vennootschappen zijn en ten hoogste één verkrijgende 
vennootschap. Een verkrijgende vennootschap is echter alleen partij bij de fusie indien zij vóór de fusie 
al bestaat. Een verkrijgende vennootschap die bij de fusie wordt opgericht, bestaat op het moment van 
opstellen van het voorstel nog niet en kan derhalve geen partij zijn. Het is dus mogelijk dat het 
fusievoorstel en derhalve ook de toelichting daarbij uitsluitend van twee of meer verdwijnende 
vennootschappen uitgaan.  
2
 Hier de plaats vermelden die ook in het voorstel tot fusie wordt genoemd. In het algemeen zal dat de 

statutaire vestigingsplaats zijn. Eventueel kan tevens vermeld zijn, de plaats waar de onderneming is 
gevestigd, zoals ingeschreven in het Handelsregister, indien dit een andere plaats is. Dan mag ook 
deze plaats worden vermeld. 
3
 Indien een of meer mededelingen naar het oordeel van de accountant niet voldoen aan de daaraan te 

stellen eisen, zal de tekst van dit verslag moeten worden aangepast. De accountant dient dan aan te 



 
Restriction on use 
This assurance report is exclusively intended for the managements of the above mentioned 
companies and the persons as referred to in Section 2:314 subsection 2 of the Dutch Civil 
Code. It is solely issued in connection with the aforementioned mentioned proposal for 
merger and therefore cannot be used for other purposes. 
 
Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 
 
... (naam accountant)  

                                                                                                                                                                      
geven welke mededelingen dit betreft en in welk opzicht deze naar zijn oordeel niet voldoen aan de 
daaraan te stellen eisen. 


