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  1.  DE SER FUSIEGDRAGSREGELS DOOR DE 
JAREN HEEN    

  1.1.  Inleiding   
 Op 15 november 2013 heeft het Dagelijks Bestuur van de 
Sociaal-Economische Raad (hierna SER) een ad hoc Com-
missie Herziening Fusiegedragsregels (Herzieningscommis-
sie) ingesteld en haar gevraagd een inventarisatie te maken 
van mogelijke knelpunten en verbeterpunten van het SER-
besluit Fusiegedragsregels 2000 (SFG 2000). Dit heeft geleid 
tot een herziening van de SER fusiegedragsregels (Fusiege-
dragsregels of SFG) per 1 oktober 2015. 
 De wijzigingen in de aangepaste SFG zijn niet schokkend 
te noemen. De wijzigingen hebben betrekking op de wer-
kingssfeer van de SFG, zijn een codificatie van uitspraken 
van de Geschillencommissie of waren noodzakelijk gezien 
(andere) wet- en regelgeving. Het SER-besluit Fusiegedrags-
regels 2015 (SFG 2015) bestaat uit 35 artikelen en een toe-
lichting. Daarnaast bestaat er ook nog ‘Commentaar’ op 
voornoemd besluit. 
 Kort samengevat regelen de SFG dat ondernemingen in het 
geval van een voorgenomen fusie de werknemersverenigin-
gen en de SER hiervan in kennis stellen en hen de gelegen-
heid wordt geboden om een oordeel over de voorgenomen 
fusie te geven vanuit het gezichtspunt van de werknemers.     

  1.2.  Totstandkomingsgeschiedenis   
 De SER is in 1950 bij wet ingesteld. Zitting in de SER hebben 
vertegenwoordigers van ondernemers en van werknemers 
en onafhankelijke deskundigen. De raad is een onafhanke-
lijk orgaan dat door het gezamenlijke Nederlandse bedrijfs-
leven wordt gefinancierd. Op grond van  art. 2  wet op de 
Sociaal-Economische Raad (Wet op de SER) heeft de SER tot 
taak om een algemeen belang dienende werkzaamheid van 
het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het belang van het 
bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te behar-
tigen. 
 Op 19 juni 1970 zijn de SFG in werking getreden. De SER had 
bij de introductie van de SFG in 1970 het doel om met de 
SFG te bevorderen dat ten aanzien van de aandeelhouders 
en werknemers in de behoeften aan informatie over en be-
invloeding van de fusie werd voorzien. Dit wenste hij te be-
reiken door te regelen dat zowel aan de aandeelhouders, als 
aan de vakorganisaties alle voor het vormen van hun oor-
deel inzake de fusie relevante gegevens werden verstrekt. 
Dit kwam voort uit het (terechte) oordeel van de SER dat een 
fusie in de zin van de SFG, ongeacht op welke wijze zij tot 
stand komt, voor de erbij betrokken ondernemingen een 

  1  Mevr. mr. M. Goldschmidt is advocaat bij Rutgers & Posch te Amsterdam. 

ingrijpende gebeurtenis is die met name voor de kapitaal-
verschaffers en werknemers onzekerheden teweegbrengt. 2    
 De SFG zijn verschillende malen herzien en aangepast. 3    De 
laatste wijziging voor de SFG 2015 dateert uit 2000. In 2000 
is bij de herziening van de SFG ervoor gekozen de bescher-
ming van de belangen van de aandeelhouders niet langer 
op te nemen in de SFG, maar in de Wet openbare biedin-
gen op de effecten en het  Besluit openbare biedingen  op ef-
fecten. 4    De SER heeft in dit kader in zijn advies ‘Herziening 
van de fusiecode’ beargumenteerd dat het van belang is dat 
de door de SER vast te stellen gedragsregels duidelijker een 
verplichtend karakter krijgen, zodat een overtreding van de 
SFG een onrechtmatige daad is. 5    
 Het voorgaande leidt ertoe dat de kern van de SFG inmiddels 
uitsluitend ziet op bescherming van werknemersbelangen 
bij een voorgenomen fusie. De bescherming van de aandeel-
houdersbelangen kennen sinds 2000 een wettelijke basis. 
De bescherming van de werknemersbelangen door de SER 
niet, nu de SFG geen wettelijke grondslag heeft en slechts 
een set van gedragsregels is.      

  2.  DE RECENTE WIJZIGINGEN    

  2.1.  Inleiding   
 De Herzieningscommissie stelt dat zich sinds de vaststelling 
van de SFG 2000 verschillende maatschappelijke ontwikke-
lingen hebben voorgedaan die van belang zijn voor het be-
reik en de werkingssfeer van de SFG. In dit kader speelt in de 
eerste plaats een rol dat de verschillen tussen het ‘bedrijfs-
matige’ meer klassieke bedrijfsleven en de non-profitsector, 
het vrije beroep en de overheid steeds meer vervagen van-
wege bijvoorbeeld de privatisering van de overheid. 6    Ten 
tweede was herziening gewenst omdat een aantal bepa-
lingen diende te worden gemoderniseerd, verduidelijkt of 
aangepast aan gewijzigde wetgeving.     

  2.2.  De wijzigingen   
 Naast een aantal redactionele wijzigingen in bijvoorbeeld 
art. 13, 14 en 20 van de SFG, vallen met name de wijzigingen 
ten aanzien van de werkingssfeer van de SFG, de geheim-

  2  Rapport van de Commissie voor Fusieaangelegenheden betreffende haar 
ervaringen met de Fusiegedragsregels en de wijze waarop zij haar taak 
heeft uitgeoefend in de periode 19 juni 1970 - 31 december 1973 uitge-
bracht aan de Sociaal-Economische Raad. 

  3  De fusiegedragsregels zijn herzien op: 25 juni 1971 (inwerkingtreding 13 
september 1971), 21 november 1975 (inwerkingtreding 1 april 1976), 19 
maart 1998 (inwerkingtreding 2 mei 1988), 16 februari 1990 (inwerking-
treding 1 maart 1990), 21 december 1990 (inwerkingtreding 15 januari 
1991), 17 maart 2000 (inwerkingtreding 5 september 2001). 

  4  Inmiddels opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en het  Besluit 
openbare biedingen Wft . 

  5  SER-advies 96/03 tot herziening van de fusiecode d.d. 16 februari 1996. 
  6  Onderdeel 2.1 Rapport van bevindingen Commissie Herziening Fusiege-

dragsregels d.d. 28 augustus 2015. 
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houdingsbepaling en het aanvangstijdstip van de klachtter-
mijn van de geschillenprocedure op. 7    
 Ook zijn de bepalingen ten aanzien van het openbaar bod en 
de geleidelijke aankoop ter beurze gewijzigd. Tot slot is in de 
toelichting met betrekking tot de definitie van fusie (art. 1 
lid 1 onder e SFG 2015) tot uitdrukking gekomen dat de Fu-
siegedragsregels niet langer een onweerlegbaar, maar een 
weerlegbaar vermoeden van zeggenschap hanteren. In SFG 
2000 was ten aanzien van voornoemd ‘vermoeden’ geregeld 
dat verkrijging of overdracht van meer dan 50% van de aan-
delen in een N.V. of B.V. een onweerlegbaar vermoeden van 
zeggenschap opleverde. De Herzieningscommissie noemt 
als nadeel hiervan dat dit de werkelijke zeggenschapsver-
houdingen binnen de rechtspersoon negeert. In de SFG 2015 
is derhalve opgenomen dat in een dergelijk geval sprake is 
van een weerlegbaar vermoeden. Op deze laatste twee wij-
zigingen zal ik niet nader ingaan.     

  2.3.  Begrip ‘bedrijfsleven’   
 Voor de SFG 2015 stond in de preambule, de toelichting 
en het SER-Commentaar bij de SFG opgenomen dat de SFG 
niet van toepassing waren op het vrije beroep, de non-pro-
fitorganisaties en de overheid. De SFG waren slechts van 
toepassing op het ‘bedrijfsleven’, waarbij het ging om het 
bedrijfsleven in enge zin, te weten het ‘georganiseerde be-
drijfsleven’. In de taakomschrijving van de SER (art. 2 Wet 
op de SER) komt het begrip ‘bedrijfsleven’ wel voor: ‘ De Raad 
heeft (…) tot taak een het algemeen belang dienende werk-
zaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het 
belang van het bedrijfsleven en de daartoe behorende perso-
nen te behartigen .’ 
 Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de mogelijkheid openstaat 
om een invulling aan het begrip ‘bedrijfsleven’ te geven die 
recht doet aan de actuele maatschappelijke ontwikkelingen 
en inzichten. 8    De Herzieningscommissie geeft in haar rap-
port aan dat in de afgelopen decennia zich een ontwikke-
ling heeft voorgedaan in (het denken over) de invulling van 
het begrip ‘bedrijfsleven’. 9    Van belang is of een organisatie 
bedrijfsmatig is georganiseerd, hetgeen inhoudt dat geke-
ken wordt naar de mate waarin het ondernemerschap (de 
mate van vrijheid zelf markten te bepalen en bedienen) voor 
‘eigen’ rekening en verantwoording wordt uitgeoefend en 
derhalve of het voortbestaan van de organisatie daarvan af-
hankelijk is. Indien dit het geval is, behoort een organisatie 
tot het bedrijfsleven, waarvan bij de overheid, non-profitor-
ganisaties en het vrije beroep steeds vaker sprake is. 
 De belangrijkste wijziging volgens de SER betreft een rui-
mere uitleg van de werkingssfeer van de SFG. De Fusiege-
dragsregels zijn van toepassing op alle ondernemingen 
die behoren tot het bedrijfsleven in de zin van de SFG. Dit 

  7  Art.13: het vervangen van het woord ‘verschonen’ door ‘voorkomen van 
belangenverstrengeling’. Art. 14: de term ‘wraking’ is vervangen voor het 
woord ‘verzoek tot vervanging’. Art. 20: het vervangen van het woord ‘ver-
zoekschrift’ door ‘schriftelijk verzoek’ en het verwijderen van ‘of procu-
reur’.  

  8  Tweede Kamer (1948-1949) 873 Toelichting ten aanzien van het bedrijfsle-
ven van de  artikelen 80  en  152 tot en met 154  van de Grondwet, nr. 6. 

  9  Onderdeel 2.4 Rapport van bevindingen Commissie Herziening Fusiege-
dragsregels d.d. 28 augustus 2015. 

brengt met zich dat een wijziging van de invulling van het 
begrip ‘bedrijfsleven’ automatisch leidt tot een wijziging 
van de werkingssfeer van de SFG. Dit houdt (slechts) een 
wijziging van de toelichting bij de artikelen van de SFG in, 
nu het begrip ‘bedrijfsleven’ in de daadwerkelijke tekst van 
de SFG niet voorkomt maar slechts in de toelichting wordt 
genoemd. 
 Naar aanleiding van de reeds gegeven mogelijkheid in de 
Wet op de SER en de ontwikkelingen die zich hebben voor-
gedaan heeft de Herzieningscommissie ervoor gekozen de 
reikwijdte van de SFG uit te breiden. In de algemene toe-
lichting bij de SFG 2015 is nu expliciet opgenomen dat de 
Fusiegedragsregels ook van toepassing kunnen zijn op non-
profitorganisaties of organisaties behorende tot de overheid 
of het vrije beroep, als zij kunnen worden gerekend tot het 
bedrijfsleven als bedoeld in de Fusiegedragsregels. De in het 
verleden gehanteerde uitzondering op toepasselijkheid van 
de Fusiegedragsregels voor de overheid, non-profitorgani-
saties en het vrije beroep is derhalve niet meer van toepas-
sing. 
 Deze wijziging in de toelichting komt niet als een grote 
verrassing nu de SER in zijn commentaar bij de SFG 2000 
al heeft opgemerkt dat – ondanks dat nog geen besluiten 
waren genomen ten aanzien van de mogelijkheden de non-
profit sector en de vrije beroepen op basis van vrijwilligheid 
aan de SFG 2000 te laten committeren – de tekst van de SFG 
2000 zodanig is geformuleerd dat hij zonder ingrepen van 
betekenis van toepassing kan worden verklaard op fusies 
in de sfeer van de non-profitsector, de vrije beroepen en de 
overheid. Dit volgt met name uit de, in de SFG 2000, toege-
voegde woorden ’krachtens publiekrechtelijke aanstelling’ 
aan de definitie van ‘onderneming’. De Herzieningscommis-
sie merkt op dat door deze ruime uitleg van de werkings-
sfeer in veel gevallen een verwijzing naar de SFG in een cao 
niet meer nodig is. 10        

  2.4.  Geheimhouding   
 In de SFG 2000 was geregeld dat de werknemersvereni-
gingen geheimhouding dienden te betrachten ten aanzien 
van, kort gezegd, kennisgevingen over de voorbereiding, 
motieven en gevolgen van de fusie (zoals opgenomen in art. 
4 SFG). De Herzieningscommissie heeft in haar rapport van 
bevindingen opgemerkt dat in de geheimhoudingsverkla-
ring zoals opgenomen in art. 7 SFG een verwijzing naar art. 
3 van de SFG ontbreekt. Dit zou het gevolg kunnen hebben 
dat mededelingen over de voorbereiding of totstandkoming 
van een fusie (voordat deze openbaar zijn gemaakt) niet on-
der de geheimhoudingsbepaling vallen. 
 Strikt genomen klopt dit. Echter, de Geschillencommissie 
heeft reeds in de afgelopen jaren een drietal uitspraken 
gedaan, waarin zij zich heeft uitgelaten over de reikwijdte 
van de geheimhoudingsbepaling. 11    In deze uitspraken inter-

  10  Zie bijvoorbeeld H. 15 CAO ziekenhuizen 2011-2014. 
  11  Geschillencommissie Fusiegedragsregels 24 mei 2002,  ROR 2002/12 

(FNV Bondgenoten/Effektief Groep B.V .), Geschillencommissie Fusiege-
dragsregels 25 maart 2004,  ROR 2004/23  en  Ondernemingsrecht 2004/99 , 
(Hagemeyer NV/FNV Bondgenoten), Geschillencommissie Fusiegedragsre-
gels 7 januari 2008,  JOR 2008/32  (ABN Amro/De Unie). 
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preteerde de Geschillencommissie art. 7 SFG reeds ruimer 
dan de letterlijke tekst, hetgeen met zich bracht dat reeds 
uit deze uitspraken volgde dat art. 3 van de SFG onder de 
geheimhouding viel. De doorgevoerde wijziging is dus niet 
meer dan een codificatie van de beslissingen van de Ge-
schillencommissie.     

  2.5.  Het aanvangstijdstip van de klachttermijn van de 
geschillenprocedure   

 In de SFG 2000 stond in art. 19 opgenomen dat een geschil 
over de niet- of niet behoorlijke naleving van de Fusiege-
dragsregels binnen één maand nadat het geschil was ge-
bleken of redelijkerwijze had kunnen blijken, aanhangig 
moest worden gemaakt. Het aanvangstijdstip van deze ter-
mijn bleek moeilijk objectief vast te stellen en de termijn 
van een maand bleek in praktijk vaak te kort. 12    Zo volgt uit 
een uitspraak van de Geschillencommissie bijvoorbeeld dat 
wanneer partijen in (schriftelijk) overleg zijn over het ma-
ken van afspraken – voorafgegaan door een procedure bij de 
Ondernemingskamer – het niet duidelijk is of de termijn is 
gaan lopen vanaf de datum van het verzoekschrift of vanaf 
de datum dat in het kader van de te maken afspraken een 
brief is verstuurd aan de wederpartij. 
 In de SFG 2015 is nu geregeld dat een dergelijk schrifte-
lijk verzoek moet worden ingediend binnen één maand 
na openbaarmaking door of namens een of meer bij de 
totstandbrenging van de fusie betrokken partijen van het 
bericht dat de fusie wel of geen doorgang vindt. Door deze 
wijziging is de termijn voor het aanhangig maken van een 
geschil dus verlengd. Ook zou deze wijziging ertoe moeten 
leiden dat alle klachten ten aanzien van een vermeende 
schending gezamenlijk kunnen worden ingediend en be-
handeld. 13    Klachten kunnen zien op het niet of te laat (zodat 
een oordeel niet meer van wezenlijke invloed kan zijn) in 
acht nemen van de SFG of een schending van de geheim-
houdingsplicht. 
 Eveneens is in de toelichting bij de SFG 2015 de mogelijkheid 
opgenomen voor de voorzitter van de Geschillencommissie 
om in overleg met de partijen, al dan niet na een verzoek 
hiertoe van (een van) de partijen, een bemiddelingspoging 
te ondernemen.      

  3.  NOODZAKELIJKHEID VAN DE WIJZIGINGEN?    

  3.1.  Algemeen   
 De doorgevoerde wijzigingen in de SFG 2015 ten opzichte 
van de SFG 2000 zijn, zoals gezegd, voornamelijk een codi-
ficatie van de reeds geldende uitspraken van de Geschillen-
commissie of waren noodzakelijk gezien (andere) wet- en 
regelgeving.     

  3.2.  Wettelijke basis   
 Het opvallendste aan de wijzigingen van de Fusiegedrags-
regels is de wijziging die niet is doorgevoerd, te weten, de 

  12  Zie bijvoorbeeld Geschillencommissie Fusiegedragsregels (FNV Bond-
genoten/Norfolk Line B.V.) en Geschillencommissie Fusiegedragsregels 
(RMU/Eneco Holding N.V.).  

  13  Geschillencommissie Fusiegedragsregels (FNV e.a./ABN Amro-Barclays). 

wettelijke verankering van de SFG 2015. Het rechtskarakter 
van de SFG is immers niet gewijzigd; nog steeds is sprake 
van een set van gedragsregels, zonder wettelijke status. 
Uit hetgeen de Herzieningscommissie hierover heeft opge-
merkt in de Raadsvergadering SER d.d. 18 september 2015 
waarin de SFG zijn vastgesteld, volgde dat de Herzienings-
commissie hier geen unaniem oordeel over had. De Fusiege-
dragsregels zijn, aldus de SER, gebaseerd op de bereidheid 
van het Nederlandse bedrijfsleven om de regels vrijwillig 
na te leven en zijn een vorm van zelfregulering en kunnen 
worden beschouwd als de neerslag van een breed gedragen 
opvatting over de rol van stakeholders bij fusies. 
 Al in 1996 heeft de SER geadviseerd om hoofdstuk II van 
het SER-Besluit Fusiegedragsregels 1975 te voorzien van 
een wettelijke grondslag (onder meer) met het oog op een 
uitbreiding van de reikwijdte van de SFG naar andere sec-
toren dan het in de SER vertegenwoordigd bedrijfsleven. 14     

 Op 14 december 2000 heeft minister Vermeend in een brief 
gericht aan de SER echter aangegeven dat het kabinet het 
verlenen van een wettelijke basis niet noodzakelijk achtte 
voor een goede werking van de SFG. 
 De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de achtergrond 
van het verlenen van een wettelijke basis was om de reik-
wijdte uit te breiden naar andere sectoren dan het in de SER 
vertegenwoordigde bedrijfsleven. De herziening van de SFG 
in 2015 heeft reeds geleid tot een uitbreiding van deze reik-
wijdte. Het doel van de SER is derhalve – ook zonder wette-
lijke basis – bereikt. Al ben ik van mening dat ook om andere 
redenen een wettelijke basis voor de hand zou liggen.     

  3.3.  Werknemersvereniging vs. ondernemingsraad   
 De SFG zien op de bescherming van werknemers via (met 
name) de werknemersverenigingen. Dit houdt dus in dat 
de SFG ervan uitgaan dat de werknemersverenigingen vol-
doende ‘legitimatie’ hebben. Maar is dit nog wel zo? Het CBS 
schrijft op zijn website op 31 oktober 2013:     

 “Eind maart 2013 waren in Nederland bijna 1,8 miljoen 
mensen lid van een vakbond, 52 duizend minder dan een 
jaar eerder. Alleen onder 65-plussers nam het aantal vak-
bondsleden toe.” 15        

 Het is derhalve wat mij betreft nog maar de vraag of de 
werknemersverenigingen de juiste partij zijn om de be-
scherming van de werknemers te waarborgen, temeer nu 
de werknemersverenigingen aan draagvlak verliezen. Zijn 
er niet voldoende waarborgen te vinden in bijvoorbeeld de 
Wet op de Ondernemingsraden (WOR)? Kort gezegd, kent 
de SFG immers qua aantal werknemers dezelfde lat voor het 
bestaan van de kennisgevingsplicht in geval van een fusie in 
de zin van de SFG als de WOR die kent voor het instellen van 

  14  SER-advies 96/03 tot herziening van de fusiecode d.d. 16 februari 1996. 
  15   www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/

artikelen/archief/2013/2013-3924-wm.htm . Zie ook T. Noordoven 19 augustus 
2013, ‘Stop met polderen, de bond is uitgespeeld’, Opinie NRC Handels-
blad. Ook de SER stelt dat: ‘De organisatiegraad van werknemers is lager. 
Ongeveer 20 procent van de werknemers (1,8 miljoen mensen) is lid van een 
vakbond.’   https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2013/
verbreding-draagvlak-cao-afspraken/faq.aspx#08  
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een OR. Met andere woorden, wanneer sprake is van een fu-
sie in de zin van de SFG zal de onderneming (ook) in (bijna) 
alle gevallen in overleg moeten met de OR. 
 Het is naar mijn mening denkbaar dat wanneer aan werkne-
mers gevraagd wordt te kiezen voor de vakbond of de OR bij 
de vraag door wie zij zich beter vertegenwoordigd voelen, 
het merendeel zal kiezen voor de OR. Dit brengt, samen met 
de gedeeltelijke overlap tussen de WOR en de SFG, met zich 
dat ik me zou kunnen voorstellen dat de gedragsregels die 
niet reeds door de WOR worden gewaarborgd, op worden 
genomen in de WOR en de SFG af te schaffen. In de WOR 
zou derhalve opgenomen kunnen worden dat (ten aanzien 
van bepaalde voorgenomen besluiten) naast het advies- of 
instemmingsrecht dat bij de OR ligt ook de werknemers-
verenigingen in kennis gesteld dienen te worden. Hiermee 
bereik je naar mijn oordeel dat het voor een ondernemer 
overzichtelijker is welke stappen hij zal moeten nemen in 
het geval van een fusie. Daar komt bij dat de geheimhouding 
en sanctiemogelijkheden zoals geregeld in de WOR dan ook 
zien op de informatieplicht jegens de werknemersvereni-
gingen. 
 Ik begrijp dat ik veel vraag, nu dit van de SER vereist over 
zijn eigen schaduw heen te springen en te erkennen dat een 
ander zijn taak (gedeeltelijk) beter tot uitvoering kan bren-
gen. 
 Een extra argument vind ik in de sanctiemogelijkheden die 
de SFG bieden en de mogelijkheden die een OR in dit kader 
heeft. Zoals gezegd, is de Geschillencommissie belast met 
de naleving van en sancties op de niet naleving van de SFG. 
Op grond van art. 32 SFG 2015 kan de Geschillencommissie 
een sanctie opleggen indien een fusiepartij of een werkne-
mersvereniging de SFG niet naar behoren heeft nageleefd. 
Indien de Geschillencommissie van oordeel is dat een partij 
een ernstig verwijt treft, kan zij een persbericht doen uit-
gaan met betrekking tot haar beslissing. Een dergelijke ac-
tieve openbaarmaking met vermelding van de namen van 
de overtreders is daarmee de zwaarste sanctie van de Ge-
schillencommissie. 
 De Herzieningscommissie stelt verder dat indien de civiele 
rechter overtreding van de SFG zou beschouwen als maat-
schappelijk onbetamelijk en onzorgvuldig dan “ kan  dat han-
delen  mogelijk  –  onder omstandigheden  – als onrechtmatig 
worden aangemerkt. Tegen onrechtmatig handelen kan ver-
volgens civielrechtelijk worden opgetreden”. [onderstrepin-
gen MG]. 16    Door de formulering van de Herzieningscommis-
sie en de toevoeging dat er tot nu toe nog geen rechterlijke 
uitspraken zijn gedaan lijkt de Herzieningscommissie zelf 
(ook) niet overtuigd van de slagingskans van een dergelijke 
route. Indien de Herzieningscommissie dit niet bedoeld 
heeft, zou een andere formulering meer op zijn plaats zijn. 
 Neerlegging van de SFG in de WOR sluit ook aan bij de ge-
noemde argumentatie uit het advies van de SER ten aanzien 
van het niet langer opnemen van de bescherming van de 
belangen van de aandeelhouders in de SFG. 17    Zij stelt in dat 

  16  Onderdeel 2.7.3.4 Rapport van bevindingen Commissie Herziening Fusie-
gedragsregels d.d. 28 augustus 2015. 

  17  SER-advies 96/03 tot herziening van de fusiecode d.d. 16 februari 1996. 

advies immers dat het van belang is dat de door de SER vast 
te stellen gedragsregels duidelijker een verplichtend karak-
ter krijgen, zodat een overtreding van de SFG een onrecht-
matige daad is.      

  4.  CONCLUSIE   

 Op basis van de SFG dienen ondernemingen in het geval van 
een voorgenomen fusie de werknemersverenigingen en de 
SER hiervan in kennis stellen. In de SFG 2015 zijn een be-
perkt aantal wijzigingen ten opzicht van de SFG 2000 door-
gevoerd. De verschillen tussen de SFG 2000 en SFG 2015 zijn 
niet wereldschokkend te noemen. Ik stel voor niet te wach-
ten op een wijziging van de SFG in 2030, maar de SFG voor 
die tijd op te nemen in de WOR.          
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