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Titel 7. Fusie en splitsing 
 

Afdeling 1. Algemene bepaling 

Artikel 308 

1. De bepalingen van deze titel zijn van 
toepassing op de vereniging, de 
coöperatie, de onderlinge 
waarborgmaatschappij, de stichting, de 
naamloze vennootschap en de besloten 
vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid.  

2. Zij zijn niet van toepassing op verenigingen 
zonder volledige rechtsbevoegdheid en op 
verenigingen van appartementseigenaars.  

3. Deze titel is voorts van toepassing op een 
naamloze vennootschap, een besloten 
vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid of een Europese 
coöperatieve vennootschap die fuseert met 
een kapitaalvennootschap of coöperatieve 
vennootschap naar het recht van een 
andere lidstaat van de Europese Unie of de 
Europese Economische Ruimte. 

Afdeling 2. Algemene bepalingen omtrent 
fusies 

Artikel 309 

Fusie is de rechtshandeling van twee of meer 
rechtspersonen waarbij een van deze het 
vermogen van de andere onder algemene titel 
verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtspersoon 
die bij deze rechtshandeling door hen samen 
wordt opgericht, hun vermogen onder 
algemene titel verkrijgt.  

Artikel 310 

1. Rechtspersonen kunnen fuseren met 
rechtspersonen die de zelfde rechtsvorm 
hebben.  

2. Wordt de verkrijgende rechtspersoon nieuw 
opgericht, dan moet hij de rechtsvorm 
hebben van de fuserende rechtspersonen.  

3. Voor de toepassing van dit artikel worden 
de naamloze en de besloten vennootschap 
als rechtspersonen met de zelfde 
rechtsvorm aangemerkt.  

4. Een verkrijgende vereniging, coöperatie, 
onderlinge waarborgmaatschappij of 
stichting kan ook fuseren met een 

naamloze of besloten vennootschap 
waarvan zij alle aandelen houdt. Een 
verkrijgende stichting, naamloze of 
besloten vennootschap kan ook fuseren 
met een vereniging, coöperatie of 
onderlinge waarborgmaatschappij waarvan 
zij het enige lid is.  

5. Een ontbonden rechtspersoon mag niet 
fuseren, indien reeds uit hoofde van de 
vereffening een uitkering is gedaan.  

6. Een rechtspersoon mag niet fuseren 
gedurende faillissement of surséance van 
betaling.  

Artikel 311 

1. Met uitzondering van de verkrijgende 
rechtspersoon houden de fuserende 
rechtspersonen door het van kracht worden 
van de fusie op te bestaan.  

2. De leden of aandeelhouders van de 
verdwijnende rechtspersonen worden door 
de fusie lid of aandeelhouder van de 
verkrijgende rechtspersoon, uitgezonderd 
in de gevallen van de artikelen 310 lid 4, 
333, 333a of 333h lid 3, of wanneer 
krachtens de ruilverhouding van de 
aandelen zelfs geen recht bestaat op een 
enkel aandeel.  

Artikel 312 

1. De besturen van de te fuseren 
rechtspersonen stellen een voorstel tot 
fusie op.  

2. Dit voorstel vermeldt ten minste:  

a. de rechtsvorm, naam en zetel van de te 
fuseren rechtspersonen;  

b. de statuten van de verkrijgende 
rechtspersoon zoals die luiden en zoals 
zij na de fusie zullen luiden of, indien de 
verkrijgende rechtspersoon nieuw wordt 
opgericht, het ontwerp van de akte van 
oprichting;  

c. welke rechten of vergoedingen 
ingevolge artikel 320 ten laste van de 
verkrijgende rechtspersoon worden 
toegekend aan degenen die anders dan 
als lid of aandeelhouder bijzondere 
rechten hebben jegens de 
verdwijnende rechtspersonen, zoals 
rechten op een uitkering van winst of tot 
het nemen van aandelen, en met 
ingang van welk tijdstip;  
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d. welke voordelen in verband met de 
fusie worden toegekend aan een 
bestuurder of commissaris van een te 
fuseren rechtspersoon of aan een 
ander die bij de fusie is betrokken;  

e. de voornemens over de samenstelling 
na de fusie van het bestuur en, als er 
een raad van commissarissen zal zijn, 
van die raad;  

f. voor elk van de verdwijnende 
rechtspersonen het tijdstip met ingang 
waarvan financiële gegevens zullen 
worden verantwoord in de jaarrekening 
of andere financiële verantwoording 
van de verkrijgende rechtspersoon;  

g. de voorgenomen maatregelen in 
verband met de overgang van het 
lidmaatschap of aandeelhouderschap 
van de verdwijnende rechtspersonen;  

h. de voornemens omtrent voortzetting of 
beëindiging van werkzaamheden;  

i. wie in voorkomend geval het besluit tot 
fusie moeten goedkeuren.  

 
3. Het voorstel tot fusie wordt ondertekend 

door de bestuurders van elke te fuseren 
rechtspersoon; ontbreekt de handtekening 
van een of meer hunner, dan wordt 
daarvan onder opgave van reden melding 
gemaakt.  

4. Tenzij alle fuserende rechtspersonen 
verenigingen of stichtingen zijn, moet het 
voorstel tot fusie zijn goedgekeurd door de 
raden van commissarissen en wordt het 
door de commissarissen mede 
ondertekend; ontbreekt de handtekening 
van een of meer hunner, dan wordt 
daarvan onder opgave van redenen 
melding gemaakt. Voorts vermeldt het 
voorstel de invloed van de fusie op de 
grootte van de goodwill en de uitkeerbare 
reserves van de verkrijgende 
rechtspersoon.  

Artikel 313 

1. In een schriftelijke toelichting geeft het 
bestuur van elke te fuseren rechtspersoon 
de redenen voor de fusie met een 
uiteenzetting over de verwachte gevolgen 
voor de werkzaamheden en een toelichting 
uit juridisch, economisch en sociaal 
oogpunt.  

2. Indien het laatste boekjaar van de 
rechtspersoon, waarover een jaarrekening 
of andere financiële verantwoording is 
vastgesteld, meer dan zes maanden voor 
de nederlegging of openbaarmaking van 

het voorstel tot fusie is verstreken, maakt 
het bestuur een jaarrekening of 
tussentijdse vermogensopstelling op. Deze 
heeft betrekking op de stand van het 
vermogen op ten vroegste de eerste dag 
van de derde maand voor de maand 
waarin zij wordt neergelegd. De 
vermogensopstelling wordt opgemaakt met 
inachtneming van de indeling en de 
waarderingsmethoden die in de laatst 
vastgestelde jaarrekening of andere 
financiële verantwoording zijn toegepast, 
tenzij daarvan gemotiveerd wordt 
afgeweken op de grond dat de aktuele 
waarde belangrijk afwijkt van de 
boekwaarde. In de vermogensopstelling 
worden de krachtens de wet of de statuten 
te reserveren bedragen opgenomen.  

3. In de gevallen van de artikelen 310 lid 4 en 
333 is geen toelichting vereist voor de 
verdwijnende rechtspersoon, tenzij 
anderen dan de verkrijgende 
rechtspersoon een bijzonder recht jegens 
de verdwijnende rechtspersoon hebben, 
zoals een recht op uitkering van winst of tot 
het nemen van aandelen.  

4. Lid 1 blijft buiten toepassing indien de 
leden of aandeelhouders van de fuserende 
rechtspersonen daarmee instemmen. 

5. Lid 2 blijft buiten toepassing indien een 
rechtspersoon voldoet aan de vereisten 
met betrekking tot de halfjaarlijkse 
financiële verslaggeving genoemd in artikel 
5:25d van de Wet op het financieel 
toezicht. 

Artikel 313a  [Vervallen per 08-06-1987] 

 
Artikel 314 
1. Elke te fuseren rechtspersoon legt ten 

kantore van het handelsregister neer:  of 
maakt langs elektronische weg bij het 
handelsregister openbaar: 

a. het voorstel tot fusie,  
b. de laatste drie vastgestelde 

jaarrekeningen of andere financiële 
verantwoordingen van de te fuseren 
rechtspersonen, met de 
accountantsverklaring daarbij, voor 
zover deze stukken ter inzage liggen of 
moeten liggen,  

c. de jaarverslagen van de te fuseren 
rechtspersonen over de laatste drie 
afgesloten jaren, voor zover deze ter 
inzage liggen of moeten liggen,  
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d. tussentijdse vermogensopstellingen of 
niet vastgestelde jaarrekeningen, voor 
zover vereist ingevolge artikel 313 lid 2 
en voor zover de jaarrekening van de 
rechtspersoon ter inzage moet liggen.  

 
2. Tegelijkertijd legt het bestuur de stukken, 

met inbegrip van jaarrekeningen en 
jaarverslagen die niet ter openbare inzage 
behoeven te liggen, samen met de 
toelichtingen van de besturen op het 
voorstel neer ten kantore van de 
rechtspersoon of, bij gebreke van een 
kantoor, aan de woonplaats van een 
bestuurder, of maakt deze langs 
elektronische weg toegankelijk. De stukken 
liggen tot het tijdstip van de fusie, en op het 
adres van de verkrijgende rechtspersoon 
onderscheidenlijk van een bestuurder 
daarvan nog zes maanden nadien, ter 
inzage of zijn elektronisch toegankelijk, 
voor de leden of aandeelhouders, en voor 
hen die een bijzonder recht jegens de 
rechtspersoon hebben, zoals een recht op 
een uitkering van winst of tot het nemen 
van aandelen. In dit tijdvak kunnen zij 
kosteloos een afschrift daarvan krijgen. 
verkrijgen. Een afschrift mag elektronisch 
worden verstrekt als een lid of 
aandeelhouder daarmee heeft ingestemd. 
De rechtspersoon is niet gehouden om 
afschriften te verstrekken in het geval dat 
leden of aandeelhouders de mogelijkheid 
hebben om een elektronisch afschrift van 
de stukken op te slaan. 

3. De te fuseren rechtspersonen kondigen in 
een landelijk verspreid dagblad aan dat de 
stukken zijn neergelegd of raadpleegbaar 
zijn, met opgave van de openbare registers 
waar zij liggen of elektronisch toegankelijk 
zijn en van het adres waar zij krachtens lid 
2 ter inzage liggen.  of elektronisch 
toegankelijk zijn. 

4. Indien de ondernemingsraad of 
medezeggenschapsraad van een te 
fuseren rechtspersoon of een vereniging 
van werknemers die werknemers van de 
rechtspersoon of van een 
dochtermaatschappij onder haar leden telt, 
schriftelijk een advies of opmerkingen 
indient, worden deze tegelijk met het 
voorstel tot fusie of onmiddellijk na 
ontvangst, neergelegd op het adres 
bedoeld in lid 2. De tweede tot en 
derdemet de vijfde zin van lid 2 zijn van 
overeenkomstige toepassing.  

5. Indien de besturen van de te fuseren 
rechtspersonen het voorstel tot fusie 
wijzigen, zijn de leden 1-4 van 
overeenkomstige toepassing.  

6. De leden 2 en 4 gelden niet voor 
stichtingen.  

Artikel 315 

1. Het bestuur van elke te fuseren 
rechtspersoon is verplicht de algemene 
vergadering en de andere te fuseren 
rechtspersonen in te lichten over na het 
voorstel tot fusie gebleken belangrijke 
wijzigingen in de omstandighedenactiva en 
de passiva die de mededelingen in het 
voorstel tot fusie of in de toelichting hebben 
beïnvloed.  

2. Voor een stichting geldt deze verplichting 
jegens degenen die blijkens de statuten de 
fusie moeten goedkeuren.  

3. Lid 1 blijft buiten toepassing indien de 
leden of aandeelhouders van de fuserende 
rechtspersonen daarmee instemmen. 

Artikel 316 

1. Ten minste een van de te fuseren 
rechtspersonen moet, op straffe van 
gegrondverklaring van een verzet als 
bedoeld in het volgende lid, voor iedere 
schuldeiser van deze rechtspersonen die 
dit verlangt zekerheid stellen of hem een 
andere waarborg geven voor de voldoening 
van zijn vordering. Dit geldt niet, indien de 
schuldeiser voldoende waarborgen heeft of 
de vermogenstoestand van de verkrijgende 
rechtspersoon na de fusie niet minder 
waarborg zal bieden dat de vordering zal 
worden voldaan, dan er voordien is.  

2. Tot een maand nadat alle te fuseren 
rechtspersonen de nederlegging of 
openbaarmaking van het voorstel tot fusie 
hebben aangekondigd kan iedere 
schuldeiser door een verzoekschrift aan de 
rechtbank tegen het voorstel tot fusie in 
verzet komen met vermelding van de 
waarborg die wordt verlangd. De rechtbank 
wijst het verzoek af, indien de verzoeker 
niet aannemelijk heeft gemaakt dat de 
vermogenstoestand van de verkrijgende 
rechtspersoon na de fusie minder waarborg 
zal bieden dat de vordering zal worden 
voldaan, en dat van de rechtspersoon niet 
voldoende waarborgen zijn verkregen. 
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3. Voordat de rechter beslist, kan hij de 
rechtspersonen in de gelegenheid stellen 
binnen een door hem gestelde termijn een 
door hem omschreven waarborg te geven.  

4. Indien tijdig verzet is gedaan, mag de akte 
van fusie eerst worden verleden, zodra het 
verzet is ingetrokken of de opheffing van 
het verzet uitvoerbaar is.  

5. Indien de akte van fusie al is verleden, kan 
de rechter op een ingesteld rechtsmiddel 
het stellen van een door hem omschreven 
waarborg bevelen en daaraan een 
dwangsom verbinden.  

Artikel 317 

1. Het besluit tot fusie wordt genomen door 
de algemene vergadering; in een stichting 
wordt het besluit genomen door degene die 
de statuten mag wijzigen of, als geen ander 
dat mag, door het bestuur. Het besluit mag 
niet afwijken van het voorstel tot fusie.  

2. Een besluit tot fusie kan eerst worden 
genomen na verloop van een maand na de 
dag waarop alle fuserende rechtspersonen 
de nederlegging of openbaarmaking van 
het voorstel tot fusie hebben 
aangekondigd.  

3. Een besluit tot fusie wordt genomen op 
dezelfde wijze als een besluit tot wijziging 
van de statuten. Vereisen de statuten 
hiervoor goedkeuring, dan geldt dit ook 
voor het besluit tot fusie. Vereisen de 
statuten voor de wijziging van afzonderlijke 
bepalingen verschillende meerderheden, 
dan is voor een besluit tot fusie de grootste 
daarvan vereist, en sluiten de statuten 
wijziging van bepalingen uit, dan zijn de 
stemmen van alle stemgerechtigde leden 
of aandeelhouders vereist; een en ander 
tenzij die bepalingen na de fusie 
onverminderd zullen gelden.  

4. Lid 3 geldt niet, voor zover de statuten een 
andere regeling voor besluiten tot fusie 
geven.  

5. Een besluit tot fusie van een stichting 
behoeft de goedkeuring van de rechtbank, 
tenzij de statuten het mogelijk maken alle 
bepalingen daarvan te wijzigen. De 
rechtbank wijst het verzoek af, indien er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen 
dat de fusie strijdig is met het belang van 
de stichting.  

6. Indien het een fusie van een rechtspersoon 
betreft die beleggingsinstelling is als 
bedoeld in de Wet op het financieel 
toezicht waarvan het doel is de collectieve 
belegging van uit het publiek aangetrokken 
kapitaal met toepassing van het beginsel 
van risicospreiding en waarvan de rechten 
van deelneming ten laste van de activa van 
de beleggingsinstelling op verzoek van de 
houders direct of indirect worden ingekocht 
of terugbetaald, mogen de statuten voor 
het besluit tot fusie niet meer dan drie 
vierden van de uitgebrachte stemmen 
vereisen. Met inkopen of terugbetalingen 
als bedoeld in de eerste zin wordt 
gelijkgesteld ieder handelen van een 
dergelijke beleggingsinstelling om te 
voorkomen dat de waarde van haar 
deelnemingsrechten ter beurze aanzienlijk 
afwijkt van de intrinsieke waarde. 

Artikel 317a  [Vervallen per 08-06-1987] 

 
Artikel 318 
1. De fusie geschiedt bij notariële akte en 

wordt van kracht met ingang van de dag na 
die waarop de akte is verleden. De akte 
mag slechts worden verleden binnen zes 
maanden na de aankondiging van de 
nederlegging of openbaarmaking van het 
voorstel of, indien dit als gevolg van 
gedaan verzet niet mag, binnen een maand 
na intrekking of nadat de opheffing van het 
verzet uitvoerbaar is geworden.  

2. Aan de voet van de akte verklaart de 
notaris dat hem is gebleken dat de 
vormvoorschriften in acht zijn genomen 
voor alle besluiten die deze en de volgende 
afdeling en de statuten voor het 
totstandkomen van de fusie vereisten en 
dat voor het overige de daarvoor in deze 
en de volgende afdeling en in de statuten 
gegeven voorschriften zijn nageleefd.  

3. De verkrijgende rechtspersoon doet de 
fusie binnen acht dagen na het verlijden 
inschrijven in het handelsregister waar elke 
gefuseerde rechtspersoon en hijzelf staan 
ingeschreven, naar gelang van elks 
inschrijfplicht. Daarbij wordt een afschrift 
van de akte van fusie met de notariële 
verklaring aan de voet daarvan ten kantore 
van elk register neergelegd.  

4. De verkrijgende rechtspersoon doet binnen 
een maand opgave van de fusie aan de 
beheerders van andere openbare registers 
waarin overgang van rechten of de fusie 
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kan worden ingeschreven. Gaat door de 
fusie een registergoed op de verkrijgende 
rechtspersoon over, dan is deze verplicht 
binnen deze termijn aan de bewaarder van 
de openbare registers, bedoeld in afdeling 
2 van titel 1 van Boek 3, de voor de 
inschrijving van de fusie vereiste stukken 
aan te bieden.  

Artikel 319 

1. Pandrecht en vruchtgebruik op een recht 
van lidmaatschap of op aandelen van de 
verdwijnende rechtspersonen gaan over op 
hetgeen daarvoor in de plaats treedt.  

2. Rust het pandrecht of vruchtgebruik op een 
recht van lidmaatschap of op aandelen 
waarvoor niets in de plaats treedt, dan 
moet de verkrijgende rechtspersoon een 
gelijkwaardige vervanging geven.  

Artikel 320 

1. Hij die, anders dan als lid of 
aandeelhouder, een bijzonder recht jegens 
een verdwijnende rechtspersoon heeft, 
zoals een recht op een uitkering van winst 
of tot het nemen van aandelen, moet een 
gelijkwaardig recht in de verkrijgende 
rechtspersoon krijgen, of 
schadeloosstelling.  

2. De schadeloosstelling wordt bij gebreke 
van overeenstemming bepaald door een of 
meer onafhankelijke deskundigen, ten 
verzoeke van de meest gerede partij te 
benoemen door de voorzieningenrechter 
van de rechtbank van het arrondissement 
waarin de woonplaats van de verkrijgende 
rechtspersoon is gelegen.  

3. Artikel 319 is van overeenkomstige 
toepassing op pandrecht of vruchtgebruik 
dat op de bijzondere rechten was 
gevestigd.  

Artikel 321 

1. Op het tijdstip met ingang waarvan de 
verkrijgende rechtspersoon de financiële 
gegevens van een verdwijnende 
rechtspersoon zal verantwoorden in de 
eigen jaarrekening of andere financiële 
verantwoording, is het laatste boekjaar van 
die verdwijnende rechtspersoon geëindigd.  

2. De verplichtingen omtrent de jaarrekening 
of andere financiële verantwoording van de 

verdwijnende rechtspersonen rusten na de 
fusie op de verkrijgende rechtspersoon.  

3. Waarderingsverschillen tussen de 
verantwoording van activa en passiva in de 
laatste jaarrekening of andere financiële 
verantwoording van de verdwijnende 
rechtspersonen en in de eerste 
jaarrekening of andere financiële 
verantwoording waarin de verkrijgende 
rechtspersoon deze activa en passiva 
verantwoordt, moeten worden toegelicht.  

4. De verkrijgende rechtspersoon moet 
wettelijke reserves vormen op de zelfde 
wijze als waarop de verdwijnende 
rechtspersonen wettelijke reserves 
moesten aanhouden, tenzij de wettelijke 
grond voor het aanhouden daarvan is 
vervallen.  

Artikel 322 

1. Indien ten gevolge van de fusie een 
overeenkomst van een fuserende 
rechtspersoon naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid niet ongewijzigd in 
stand behoort te blijven, wijzigt of ontbindt 
de rechter de overeenkomst op vordering 
van een der partijen. Aan de wijziging of 
ontbinding kan terugwerkende kracht 
worden verleend.  

2. De bevoegdheid tot het instellen van de 
vordering vervalt door verloop van zes 
maanden na de nederlegging van de akte 
van fusie ten kantore van de openbare 
registers van de woonplaatsen van de 
gefuseerde rechtspersonen.  

3. Indien uit de wijziging of ontbinding van de 
overeenkomst schade ontstaat voor de 
wederpartij, is de rechtspersoon gehouden 
tot vergoeding daarvan.  

Artikel 323 

1. De rechter kan een fusie alleen vernietigen:  

a. indien de door een notaris 
ondertekende akte van fusie geen 
authentiek geschrift is;  

b. wegens het niet naleven van artikel 
310, leden 5 en 6, artikel 316, lid 4 of 
318 lid 2;  

c. wegens nietigheid, het niet van kracht 
zijn of een grond tot vernietiging van 
een voor de fusie vereist besluit van de 
algemene vergadering of, in een 
stichting, van het bestuur;  
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d. wegens het niet naleven van artikel 317 
lid 5.  

 
2. Vernietiging geschiedt door een uitspraak 

van de rechter van de woonplaats van de 
verkrijgende rechtspersoon op vordering 
tegen de rechtspersoon van een lid, 
aandeelhouder, bestuurder of andere 
belanghebbende. Een niet door de rechter 
vernietigde fusie is geldig.  

3. De bevoegdheid tot het instellen van de 
vordering tot vernietiging vervalt door 
herstel van het verzuim of door verloop van 
zes maanden na de nederlegging van de 
akte van fusie ten kantore van de openbare 
registers van de woonplaatsen van de 
gefuseerde rechtspersonen.  

4. De fusie wordt niet vernietigd:  

a. indien de rechtspersoon binnen een 
door de rechter te bepalen tijdvak het 
verzuim heeft hersteld,  

b. indien de reeds ingetreden gevolgen 
van de fusie bezwaarlijk ongedaan 
kunnen worden gemaakt.  

 
5. Heeft de eiser tot vernietiging van de fusie 

schade geleden door een verzuim dat tot 
vernietiging had kunnen leiden, en 
vernietigt de rechter de fusie niet, dan kan 
de rechter de rechtspersoon veroordelen 
tot vergoeding van de schade. De 
rechtspersoon heeft daarvoor verhaal op 
de schuldigen aan het verzuim en, tot ten 
hoogste het genoten voordeel, op degenen 
die door het verzuim zijn bevoordeeld.  

6. De vernietiging wordt, door de zorg van de 
griffier van het gerecht waar de vordering 
laatstelijk aanhangig was, ingeschreven in 
het handelsregister waarin de fusie 
ingevolge artikel 318 lid 3 moet zijn 
ingeschreven.  

7. De rechtspersonen zijn hoofdelijk 
aansprakelijk voor verbintenissen die, ten 
laste van de rechtspersoon waarin zij 
gefuseerd zijn geweest, zijn ontstaan na de 
fusie en voordat de vernietiging in de 
registers is ingeschreven.  

8. De onherroepelijke uitspraak tot 
vernietiging van een fusie is voor ieder 
bindend. Verzet door derden en herroeping 
zijn niet toegestaan.  

Artikel 323a  [Vervallen per 08-06-1987] 

 
Artikel 323b  [Vervallen per 08-06-1987] 
 
Afdeling 3. Bijzondere bepalingen voor 
fusies van naamloze en besloten 
vennootschappen  
Artikel 324 

Deze afdeling is van toepassing, indien een 
naamloze of besloten vennootschap fuseert.  

Artikel 325 

1. Indien aandelen of certificaten van 
aandelen in het kapitaal van een te fuseren 
vennootschap zijn toegelaten tot de handel 
op een gereglementeerde markt of een 
multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in 
artikel 1:1 van de Wet op het financieel 
toezicht of een met een gereglementeerde 
markt of multilaterale handelsfaciliteit 
vergelijkbaar systeem uit een staat die 
geen lidstaat is, kan de ruilverhouding 
afhankelijk zijn van de prijs van die 
aandelen onderscheidenlijk certificaten op 
die markt op een of meer in het voorstel tot 
fusie te bepalen tijdstippen, gelegen voor 
de dag waarop de fusie van kracht wordt. 

2. Indien krachtens de ruilverhouding van de 
aandelen recht bestaat op geld of 
schuldvorderingen, mag het gezamenlijke 
bedrag daarvan een tiende van het 
nominale bedrag van de toegekende 
aandelen niet te boven gaan.  

3. Bij de akte van fusie kan de verkrijgende 
vennootschap aandelen in haar kapitaal die 
zij zelf of een andere fuserende 
vennootschap houdt, intrekken tot ten 
hoogste het bedrag van de aandelen die zij 
toekent aan haar nieuwe aandeelhouders. 
De artikelen 99, 100, 208 en 209 gelden 
niet voor dit geval.  

4. Aandelen in het kapitaal van de 
verdwijnende vennootschappen die worden 
gehouden door of voor rekening van de 
fuserende vennootschappen, vervallen.  

Artikel 326 

Het voorstel tot fusie vermeldt naast de in 
artikel 312 genoemde gegevens:  

a. de ruilverhouding van de aandelen en 
eventueel de omvang van de 
betalingen krachtens de ruilverhouding;  

b. met ingang van welk tijdstip en in welke 
mate de aandeelhouders van de 
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verdwijnende vennootschappen zullen 
delen in de winst van de verkrijgende 
vennootschap;  

c. hoeveel aandelen eventueel zullen 
worden ingetrokken met toepassing van 
artikel 325 lid 3.  

 
Artikel 327 

In de toelichting op het voorstel tot fusie moet 
het bestuur mededelen:  

a. volgens welke methode of methoden de 
ruilverhouding van de aandelen is 
vastgesteld;  

b. of deze methode of methoden in het 
gegeven geval passen;  

c. tot welke waardering elke gebruikte 
methode leidt;  

d. indien meer dan een methode is 
gebruikt, of het bij de waardering 
aangenomen betrekkelijke gewicht van 
de methoden in het maatschappelijke 
verkeer als aanvaardbaar kan worden 
beschouwd; en  

e. welke bijzondere moeilijkheden er 
eventueel zijn geweest bij de 
waardering en bij de bepaling van de 
ruilverhouding.  

 
Artikel 328 

1. Een door het bestuur aangewezen 
accountant als bedoeld in artikel 393 moet 
het voorstel tot fusie onderzoeken en moet 
verklaren of de voorgestelde ruilverhouding 
van de aandelen, mede gelet op de 
bijgevoegde stukken, naar zijn oordeel 
redelijk is. Hij moet tevens verklaren dat de 
som van de eigen vermogens van de 
verdwijnende vennootschappen, elk 
bepaald naar de dag waarop haar 
jaarrekening of tussentijdse 
vermogensopstelling betrekking heeft, bij 
toepassing van in het maatschappelijke 
verkeer als aanvaardbaar beschouwde 
waarderingsmethoden ten minste overeen 
kwam met het nominaal gestorte bedrag op 
de gezamenlijke aandelen die hun 
aandeelhouders ingevolge de fusie 
verkrijgen, vermeerderd met betalingen 
waarop zij krachtens de ruilverhouding 
recht hebben.  

2. De accountant moet tevens een verslag 
opstellen, waarin hij zijn oordeel geeft over 
de mededelingen, bedoeld in artikel 327.  

3. Indien twee of meer van de fuserende 
vennootschappen naamloze 

vennootschappen zijn, wordt slechts de 
zelfde persoon als accountant 
aangewezen, indien de voorzitter van de 
ondernemingskamer van het gerechtshof te 
Amsterdam de aanwijzing op hun 
eenparige verzoek heeft goedgekeurd.  

4. De accountants zijn bij alle fuserende 
vennootschappen gelijkelijk tot onderzoek 
bevoegd.  

5. Op de verklaring van de accountant is 
artikel 314 van overeenkomstige 
toepassing en op zijn verslag de leden 2 en 
3 van artikel 314.  

6. De eerste volzin van lid 1 en lid 2 blijven 
buiten toepassing indien de 
aandeelhouders van de fuserende 
vennootschappen daarmee instemmen. 

Artikel 329 

 Artikel 314 lid 2 geldt ook ten behoeve van 
houders van met medewerking van de 
vennootschap uitgegeven certificaten van haar 
aandelen.  

Artikel 330 

1. Voor het besluit tot fusie van de algemene 
vergadering is in elk geval een 
meerderheid van ten minste twee derden 
vereist, indien minder dan de helft van het 
geplaatste kapitaal ter vergadering is 
vertegenwoordigd. Indien het een fusie van 
een vennootschap betreft die 
beleggingsinstelling is als bedoeld in de 
Wet op het financieel toezicht waarvan het 
doel is de collectieve belegging van uit het 
publiek aangetrokken kapitaal met 
toepassing van het beginsel van 
risicospreiding en waarvan de rechten van 
deelneming ten laste van de activa van de 
vennootschap op verzoek van de houders 
direct of indirect worden ingekocht of 
terugbetaald, mag de vereiste meerderheid 
niet meer dan drie vierden bedragen. Met 
inkopen of terugbetalingen als bedoeld in 
de eerste zin wordt gelijkgesteld ieder 
handelen van een dergelijke 
beleggingsinstelling om te voorkomen dat 
de waarde van haar deelnemingsrechten 
ter beurze aanzienlijk afwijkt van de 
intrinsieke waarde. 

2. Zijn er verschillende soorten aandelen, dan 
is naast het besluit tot fusie van de 
algemene vergadering vereist een 
voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend 
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besluit van elke groep houders van 
aandelen van een zelfde soort aan wier 
rechten de fusie afbreuk doet. Goedkeuring 
kan eerst geschieden na verloop van een 
maand na de dag waarop alle fuserende 
vennootschappen de nederlegging of 
openbaarmaking van het voorstel tot fusie 
hebben aangekondigd.  

3. De algemene vergadering kan machtiging 
verlenen de veranderingen aan te brengen 
die nodig mochten blijken om de 
ministeriële verklaring van geen bezwaar te 
verkrijgen op de statutenwijziging van de 
verkrijgende vennootschap, indien 
voorgenomen, of voor de oprichting van de 
verkrijgende vennootschap.  

4. De notulen van de algemene 
vergaderingen waarin tot fusie wordt 
besloten of waarin deze ingevolge lid 2 
wordt goedgekeurd, worden opgemaakt bij 
notariële akte.  

Artikel 331 

1. Tenzij de statuten anders bepalen, kan een 
verkrijgende vennootschap bij 
bestuursbesluit tot fusie besluiten.  

2. Dit besluit kan slechts worden genomen, 
indien de vennootschap het voornemen 
hiertoe heeft vermeld in de aankondiging 
dat het voorstel tot fusie is neergelegd.  

3. Het besluit kan niet worden genomen, 
indien een of meer aandeelhouders die 
tezamen ten minste een twintigste van het 
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, of 
een zoveel geringer bedrag als in de 
statuten is bepaald, binnen een maand na 
de aankondiging aan het bestuur hebben 
verzocht de algemene vergadering bijeen 
te roepen om over de fusie te besluiten. De 
artikelen 317 en 330 zijn dan van 
toepassing.  

Artikel 332 

De ministeriële verklaring dat van geen 
bezwaren is gebleken tegen de wijziging van 
de statuten van de verkrijgende vennootschap 
moet zijn verleend voordat de akte van fusie 
wordt verleden.  

4. Indien een verkrijgende vennootschap 
fuseert met een vennootschap waarvan zij 
alle aandelen houdt, kan de verdwijnende 
vennootschap bij bestuursbesluit tot fusie 

besluiten, tenzij de statuten anders 
bepalen. 

Artikel 332  [Vervallen per 01-07-2011] 

 
Artikel 333 
1. Indien de verkrijgende vennootschap 

fuseert met een vennootschap waarvan zij 
alle aandelen houdt of met een vereniging, 
coöperatie of onderlinge 
waarborgmaatschappij waarvan zij het 
enige lid is, zijn de artikelen 326-328 niet 
van toepassing.  

2. Indien iemand, of een ander voor zijn 
rekening, alle aandelen houdt in het 
kapitaal van de te fuseren 
vennootschappen en de verkrijgende 
vennootschap geen aandelen toekent 
ingevolge de akte van fusie, zijn de 
artikelen 326-328 niet van toepassing.  

3. Indien een verkrijgende vereniging, 
coöperatie, onderlinge 
waarborgmaatschappij of stichting fuseert 
met een naamloze of besloten 
vennootschap waarvan zij alle aandelen 
houdt, is van deze afdeling slechts van 
toepassing artikel 329.  

Artikel 333a 

1. De akte van fusie kan bepalen dat de 
aandeelhouders van de verdwijnende 
vennootschappen aandeelhouder worden 
van een groepsmaatschappij van de 
verkrijgende vennootschap. Zij worden dan 
geen aandeelhouder van de verkrijgende 
vennootschap.  

2. Zulk een fusie is slechts mogelijk, indien de 
groepsmaatschappij alleen of samen met 
een andere groepsmaatschappij het gehele 
geplaatste kapitaal van de verkrijgende 
vennootschap verschaft. De artikelen 317, 
leden 1 tot en met 4, 330 en 331 zijn op het 
besluit van de groepsmaatschappij van 
overeenkomstige toepassing.  

3. De groepsmaatschappij die de aandelen 
toekent geldt naast de verkrijgende 
vennootschap als fuserende 
rechtspersoon. Op haar rusten de 
verplichtingen die ingevolge de artikelen 
312-329 op een verkrijgende vennootschap 
rusten, met uitzondering van de 
verplichtingen uit de artikelen 316, 317, 
318 lid 4, 321 lid 2 en lid 4, 323, lid 7; voor 
de toepassing van artikel 328 lid 3 blijft zij 
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buiten beschouwing. De artikelen 312 lid 2 
onder b, 320, 325 lid 3 en 326 lid 1 onder b 
gelden alsdan niet voor de verkrijgende 
vennootschap.  

Afdeling 3A. Bijzondere bepalingen voor 
grensoverschrijdende fusies 

Artikel 333b 

1. Deze afdeling is van toepassing indien een 
naamloze vennootschap, een besloten 
vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid of een Europese 
coöperatieve vennootschap fuseert met 
een kapitaalvennootschap of coöperatieve 
vennootschap naar het recht van een 
andere lidstaat van de Europese Unie of de 
Europese Economische Ruimte. 

2. Deze afdeling is van toepassing op een 
naamloze vennootschap die 
beleggingsinstelling is als bedoeld in de 
Wet op het financieel toezicht waarvan de 
rechten van deelneming op verzoek van de 
deelnemers direct of indirect worden 
ingekocht of terugbetaald ten laste van de 
activa van de instelling. 

Artikel 333c 

1. Een naamloze of besloten vennootschap 
kan fuseren met een kapitaalvennootschap 
die is opgericht naar het recht van een 
andere lidstaat van de Europese Unie of de 
Europese Economische Ruimte. Een 
naamloze of besloten vennootschap kan 
voorts verkrijgende vennootschap zijn bij 
een fusie tussen kapitaalvennootschappen 
die zijn opgericht naar het recht van een 
andere lidstaat van de Europese Unie of de 
Europese Economische Ruimte. 

2. Een Europese coöperatieve vennootschap 
met zetel in Nederland kan fuseren met 
een coöperatieve vennootschap opgericht 
naar het recht van een of meer andere 
lidstaten van de Europese Unie of de 
Europese Economische Ruimte. Een 
Europese coöperatieve vennootschap met 
zetel in Nederland kan voorts verkrijgende 
vennootschap zijn bij een fusie tussen 
coöperatieve vennootschappen opgericht 
naar het recht van een of meer andere 
lidstaten van de Europese Unie of de 
Europese Economische Ruimte. Op de 
fusie zijn tevens de artikelen 324 tot en met 
333 van toepassing, tenzij in deze afdeling 
anders is bepaald. 

3. Een naamloze of besloten vennootschap 
kan met toepassing van artikel 333a 
fuseren met een kapitaalvennootschap 
naar het recht van een andere lidstaat van 
de Europese Unie of de Europese 
Economische Ruimte, mits de verkrijgende 
vennootschap en de groepsmaatschappij 
bedoeld in artikel 333a lid 1 
vennootschappen met zetel in Nederland 
zijn. 

4. Een beleggingsinstelling bedoeld in artikel 
333b lid 2 kan fuseren met een naamloze 
vennootschap opgericht naar het recht van 
een andere lidstaat van de Europese Unie 
of de Europese Economische Ruimte 
waarvan het doel is de collectieve 
belegging van uit het publiek aangetrokken 
kapitaal met toepassing van het beginsel 
van risicospreiding en waarvan de rechten 
van deelneming ten laste van de activa van 
de vennootschap op verzoek van de 
houders direct of indirect worden ingekocht 
of terugbetaald. Met dergelijke inkopen of 
terugbetalingen wordt gelijkgesteld ieder 
handelen van een dergelijke vennootschap 
om te voorkomen dat de waarde van haar 
deelnemingsrechten ter beurze aanzienlijk 
afwijkt van de intrinsieke waarde. 

Artikel 333d 

Het gezamenlijke voorstel tot fusie vermeldt 
naast de in artikel 312 en 326 genoemde 
gegevens: 

a. de rechtsvorm, naam en statutaire zetel 
van de verkrijgende vennootschap; 

b. de waarschijnlijke gevolgen van de 
fusie voor de werkgelegenheid; 

c. indien van toepassing informatie over 
de procedure voor de vaststelling van 
regelingen met betrekking tot 
medezeggenschap als bedoeld in 
artikel 333k in de verkrijgende 
vennootschap; 

d. informatie over de waardering van de 
activa en passiva die overgaan naar de 
verkrijgende vennootschap; 

e. de datum van de laatst vastgestelde of 
krachtens artikel 313 opgemaakte 
jaarrekening of tussentijdse 
vermogensopstelling die is gebruikt om 
de voorwaarden voor de fusie vast te 
stellen; 

f. een voorstel voor de hoogte van de 
schadeloosstelling voor een aandeel bij 
toepassing van artikel 333h. 

 
Artikel 333e 
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1. De fuserende vennootschap kondigt voor 
de fuserende vennootschappen in de 
Staatscourant aan: 

a. rechtsvorm, naam en statutaire zetel; 
b. aanduiding van en inschrijvingsnummer 

bij het register waarin de gegevens 
betreffende de fuserende 
vennootschappen zijn ingeschreven; 

c. de regelingen volgens welke de rechten 
van minderheidsaandeelhouders en 
schuldeisers kunnen worden 
uitgeoefend, en het adres waar zij 
kosteloos volledige inlichtingen 
betreffende die rechten kunnen 
verkrijgen. 

 
2. Zijn er meer fuserende vennootschappen 

met zetel in Nederland, dan kunnen zij 
volstaan met een gezamenlijke 
aankondiging. 

3. Artikel 314 lid 3 is niet van toepassing. 

Artikel 333f 

De schriftelijke toelichting bedoeld in artikel 
314 lid 2 ligt tot het tijdstip van de fusie ter 
inzage voor de ondernemingsraad of, indien bij 
de door de vennootschap in stand gehouden 
onderneming een ondernemingsraad 
ontbreekt, voor werknemers van de 
vennootschap. 

Artikel 333g 

In de verklaring als bedoeld in artikel 328 lid 1 
tweede volzin moet het nominaal gestorte 
bedrag op de gezamenlijke aandelen die de 
aandeelhouders ingevolge de fusie verkrijgen, 
vermeerderd met betalingen waarop zij 
krachtens ruilverhouding recht hebben, voorts 
worden vermeerderd met het totaal bedrag van 
schadeloosstellingen waarop aandeelhouders 
op grond van artikel 333h recht kunnen doen 
gelden. 

Artikel 333h 

1. Indien de verkrijgende vennootschap een 
vennootschap naar het recht van een 
andere lidstaat van de Europese Unie of de 
Europese Economische Ruimte is, kan de 
aandeelhouder van een verdwijnende 
vennootschap die tegen het fusiebesluit 
heeft gestemd binnen een maand na de 
datum van het besluit bij de verdwijnende 
vennootschap een verzoek indienen tot 
schadeloosstelling. 

2. De schadeloosstelling wordt bij gebreke 
van overeenstemming bepaald door een of 
meer onafhankelijke deskundigen, op 
verzoek van de meest gerede partij te 
benoemen door de voorzitter van de 
ondernemingskamer van het gerechtshof te 
Amsterdam. 

3. De aandelen waarop het verzoek 
betrekking heeft, vervallen op het moment 
dat de fusie van kracht wordt. 

4. Voor de toepassing van dit artikel worden 
met aandeelhouders gelijkgesteld de 
houders van certificaten van aandelen als 
bedoeld in artikel 118a. 

Artikel 333i 

1. In afwijking van artikel 318 lid 1 wordt een 
fusie waarbij de verkrijgende vennootschap 
een vennootschap is naar het recht van 
een andere lidstaat van de Europese Unie 
of de Europese Economische Ruimte van 
kracht op de wijze en de datum bepaald 
door het recht van het land waar de 
verkrijgende vennootschap haar statutaire 
zetel heeft. 

2. Artikel 318 lid 2 is niet van toepassing. 

3. De notaris verklaart dat hem is gebleken 
dat de vormvoorschriften in acht zijn 
genomen voor alle besluiten die de 
afdelingen 2, 3 en 3a van deze titel en de 
statuten vereisen voor de deelneming van 
de vennootschap aan de 
grensoverschrijdende fusie en dat voor het 
overige de daarvoor in deze afdelingen 
gegeven voorschriften zijn nageleefd. 

4. Indien de verkrijgende vennootschap een 
vennootschap is naar het recht van een 
andere lidstaat van de Europese Unie of de 
Europese Economische Ruimte kan de 
notaris de verklaring bedoeld in lid 3 eerst 
afgeven indien geen verzoek tot 
schadeloosstelling als bedoeld in artikel 
333h is ingediend of de schadeloosstelling 
is betaald, tenzij de andere fuserende 
vennootschappen hebben besloten dat de 
verkrijgende vennootschap de 
schadeloosstelling moet voldoen. In dat 
geval vermeldt de notaris in de verklaring 
dat het verzoek is ingediend. 

5. Indien de verkrijgende vennootschap een 
vennootschap naar Nederlands recht is, 
verklaart de notaris aan de voet van de 
akte bedoeld in artikel 318 lid 1 dat hem is 
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gebleken dat de vormvoorschriften als 
bedoeld in dat lid in acht zijn genomen, dat 
door de verdwijnende vennootschappen op 
hetzelfde fusievoorstel is beslist en dat de 
regelingen met betrekking tot 
medezeggenschap zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 333k. 

Artikel 333j 

De beheerder van het handelsregister waar de 
verkrijgende rechtspersoon is ingeschreven, 
doet onverwijld na de inschrijving van de fusie 
mededeling aan de registers bedoeld in artikel 
333e waar de verdwijnende vennootschappen 
staan ingeschreven. 

Artikel 333k 

1. In dit artikel wordt onder regelingen met 
betrekking tot medezeggenschap verstaan 
regelingen met betrekking tot 
medezeggenschap als bedoeld in artikel 
1:1 lid 1 van de Wet rol werknemers bij de 
Europese vennootschap. 

2. Indien 

a. bij ten minste een van de fuserende 
vennootschappen in de zes maanden 
voorafgaande aan datum van 
neerlegging of openbaarmaking van het 
fusievoorstel bedoeld in artikel 314 
gemiddeld meer dan vijfhonderd 
werknemers werkzaam zijn en op deze 
fuserende vennootschap regelingen 
met betrekking tot medezeggenschap 
van toepassing zijn, of 

b. regelingen met betrekking tot 
medezeggenschap op een van de 
fuserende vennootschappen van 
toepassing zijn en de verkrijgende 
vennootschap niet voldoet aan de 
bepalingen van artikel 157, 158 tot en 
met 164 of 158 tot en met 161 en 164 
dan wel 267, 268 tot en met 274 of 268 
tot en met 271 en 274, 

 
 zijn de artikelen 12 leden twee tot en met 

vier van Verordening (EG) nr. 2157/2001 
van de Raad van de Europese Unie van 8 
oktober 2001 betreffende het statuut van 
de Europese vennootschap (SE) en 1:4 tot 
en met 1:12, 1:14 lid 1, 2, 3 onderdeel a en 
4, 1:16, 1:17, 1:18 lid 1 onderdelen a, h, i 
en j, lid 3 en 6, 1:20, 1:21 lid 2 onderdeel a, 
met dien verstande dat het in dat onderdeel 
genoemde percentage van 25 wordt 
vervangen door 33â…“, lid 4 en 5, 1:26 lid 
3 en 1:31 lid 2 van de Wet rol werknemers 

bij Europese rechtspersonen alsmede de 
artikelen 670 lid 4 en 11 en 670a lid 1 
onderdeel a van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek van overeenkomstige toepassing. 

3. De algemene vergadering van elke 
fuserende vennootschap kan besluiten af 
te zien van het openen van 
onderhandelingen over regelingen met 
betrekking tot medezeggenschap. Dit 
besluit heeft tot gevolg dat de 
referentievoorschriften voor regelingen met 
betrekking tot medezeggenschap als 
bedoeld in artikel 1:31 van de Wet rol 
werknemers bij Europese rechtspersonen 
vanaf de datum van inschrijving van de 
fusie van toepassing zijn op de 
verkrijgende vennootschap. 

4. De bijzondere onderhandelingsgroep, 
bedoeld in artikel 1:1 van de Wet rol 
werknemers bij Europese rechtspersonen, 
kan besluiten af te zien van het openen van 
onderhandelingen of tot het beëindigen van 
onderhandelingen over regelingen met 
betrekking tot medezeggenschap. Dit 
besluit beëindigt de procedure tot sluiting 
van een overeenkomst als bedoeld in 
artikel 1:11 lid 1 van de Wet rol 
werknemers bij Europese rechtspersonen. 
Een zodanig besluit van de bijzondere 
onderhandelingsgroep behoeft een 
meerderheid van twee derde van haar 
aantal leden, tevens vertegenwoordigende 
twee derde van de werknemers en 
afkomstig uit ten minste twee lidstaten. 

5. Indien de verkrijgende vennootschap een 
vennootschap naar Nederlands recht is, 
wordt de toepassing van de artikelen 158 
tot en met 164 of 158 tot en met 161 en 
164 danwel 268 tot en met 274 of 268 tot 
en met 271 en 274 of de uitwerking van de 
medezeggenschap in de statuten 
vastgelegd. 

6. De algemene vergadering kan aan het 
besluit tot fusie als bedoeld in artikel 317 
de voorwaarde verbinden dat zij de 
toepassing van de artikelen 158 tot en met 
164 of 158 tot en met 161 en 164 danwel 
268 tot en met 274 of 268 tot en met 271 
en 274 of de uitwerking van de regelingen 
met betrekking tot medezeggenschap 
goedkeurt. De algemene vergadering kan 
bij het besluit tot goedkeuring machtiging 
verlenen in de statuten de veranderingen 
aan te brengen die nodig zijn voor deze 
toepassing of uitwerking. 
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7. Indien een vennootschap binnen drie jaar 
na het van kracht worden van de fusie 
deelneemt aan een fusie als bedoeld in 
deze titel, is dit artikel van 
overeenkomstige toepassing. 

8. Bij toepassing van artikel 1:17 lid 2 van de 
Wet rol werknemers bij Europese 
rechtspersonen wordt de termijn van zes 
maanden bedoeld in artikel 318 lid 1 
verlengd tot drie maanden na het einde van 
de verlengde onderhandelingsperiode 
bedoeld in artikel 1:17 lid 2 van de Wet rol 
werknemers bij Europese rechtspersonen, 
met dien verstande dat de maximale 
termijn één jaar en drie maanden bedraagt. 

Artikel 333l 

De nietigheid of vernietiging van een fusie op 
grond van deze afdeling kan niet worden 
uitgesproken. Artikel 323 is niet van 
toepassing. 

Afdeling 4. Algemene bepalingen omtrent 
splitsingen 

Artikel 334a 

1. Splitsing is zuivere splitsing en afsplitsing.  

2. Zuivere splitsing is de rechtshandeling 
waarbij het vermogen van een 
rechtspersoon die bij de splitsing ophoudt 
te bestaan onder algemene titel 
overeenkomstig de aan de akte van 
splitsing gehechte beschrijving wordt 
verkregen door twee of meer andere 
rechtspersonen.  

3. Afsplitsing is de rechtshandeling waarbij 
het vermogen of een deel daarvan van een 
rechtspersoon die bij de splitsing niet 
ophoudt te bestaan onder algemene titel 
overeenkomstig de aan de akte van 
splitsing gehechte beschrijving wordt 
verkregen door een of meer andere 
rechtspersonen waarvan ten minste één 
overeenkomstig het bepaalde in deze of de 
volgende afdeling lidmaatschapsrechten of 
aandelen in zijn kapitaal toekent aan de 
leden of aan aandeelhouders van de 
splitsende rechtspersoon of waarvan ten 
minste één bij de splitsing door de 
splitsende rechtspersoon wordt opgericht.  

4. Partij bij de splitsing is de splitsende 
rechtspersoon alsmede elke verkrijgende 
rechtspersoon, met uitzondering van 

rechtspersonen die bij de splitsing worden 
opgericht.  

Artikel 334b 

1. De partijen bij een splitsing moeten 
dezelfde rechtsvorm hebben.  

2. Wordt een verkrijgende rechtspersoon bij 
de splitsing opgericht, dan moet hij de 
rechtsvorm hebben van de splitsende 
rechtspersoon.  

3. Voor de toepassing van dit artikel worden 
de naamloze en de besloten vennootschap 
als rechtspersonen met de zelfde 
rechtsvorm aangemerkt.  

4. Bij splitsing van een vereniging, coöperatie, 
onderlinge waarborgmaatschappij of 
stichting kunnen ook naamloze of besloten 
vennootschappen worden opgericht, mits 
de splitsende rechtspersoon daarvan bij de 
splitsing alle aandelen verkrijgt.  

5. Een ontbonden rechtspersoon mag niet 
partij zijn bij een splitsing, indien reeds uit 
hoofde van de vereffening een uitkering is 
gedaan.  

6. Een rechtspersoon mag niet partij zijn bij 
een splitsing gedurende faillissement of 
surséance van betaling.  

7. Een splitsende rechtspersoon mag in 
faillissement of surséance van betaling zijn, 
mits alle verkrijgende rechtspersonen bij de 
splitsing opgerichte naamloze of besloten 
vennootschappen zijn en de splitsende 
rechtspersoon daarvan bij de splitsing enig 
aandeelhouder wordt. Indien de splitsende 
rechtspersoon in faillissement is, kan de 
curator tot splitsing besluiten en rusten de 
verplichtingen die ingevolge deze en de 
volgende afdeling op het bestuur rusten, op 
de curator; indien de rechtspersoon in 
surséance van betaling is, behoeft het 
besluit tot splitsing de goedkeuring van de 
bewindvoerder. De tweede zin van artikel 
334d, artikel 334f lid 2 onderdeel e voor 
zover het betreft de waarde van het deel 
van het vermogen dat de splitsende 
rechtspersoon zal behouden, artikel 334g 
lid 2, artikel 334i lid 1, artikel 334k, artikel 
334w en artikel 334ff lid 3 gelden niet in 
faillissement; de tweede zin van artikel 
334d en artikel 334w gelden niet in 
surséance.  

Artikel 334c 
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1. Indien het gehele vermogen van de 
splitsende rechtspersoon overgaat, houdt 
hij door het van kracht worden van de 
splitsing op te bestaan.  

2. Lid 1 geldt niet, indien ten minste een 
verkrijgende rechtspersoon een bij de 
splitsing opgerichte naamloze of besloten 
vennootschap is en de splitsende 
rechtspersoon daarvan bij de splitsing alle 
aandelen verkrijgt.  

Artikel 334d 

Behalve voor zover de verkrijgende 
rechtspersonen naamloze of besloten 
vennootschappen zijn, moet de waarde van 
het deel van het vermogen van de splitsende 
rechtspersoon dat elke verkrijgende 
rechtspersoon verkrijgt ten tijde van de 
splitsing ten minste nul zijn. Behalve voor 
zover de splitsende vennootschap een 
naamloze of besloten vennootschap is, geldt 
hetzelfde voor de waarde van het deel van het 
vermogen dat een voortbestaande splitsende 
rechtspersoon behoudt, vermeerderd met de 
waarde van aandelen in het kapitaal van 
verkrijgende rechtspersonen die hij bij de 
splitsing verkrijgt.  

Artikel 334e 

1. De leden of aandeelhouders van de 
splitsende rechtspersoon worden door de 
splitsing lid of aandeelhouder van alle 
verkrijgende rechtspersonen.  

2. Geen aandelen in het kapitaal van een 
verkrijgende vennootschap worden 
verkregen voor aandelen in het kapitaal 
van een splitsende vennootschap die door 
of voor rekening van die verkrijgende 
vennootschap of door of voor rekening van 
de splitsende vennootschap worden 
gehouden.  

3. Lid 1 geldt voorts niet voor zover:  

a. de verkrijgende rechtspersonen bij de 
splitsing opgerichte naamloze of 
besloten vennootschappen zijn en de 
splitsende rechtspersoon daarvan bij de 
splitsing alle aandelen verkrijgt;  

b. ten aanzien van verkrijgende 
vennootschappen artikel 334cc of 
artikel 334ii wordt toegepast;  

c. krachtens de ruilverhouding van de 
aandelen zelfs geen recht bestaat op 
een enkel aandeel.  

 

Artikel 334f 

1. De besturen van de partijen bij de splitsing 
stellen een voorstel tot splitsing op.  

2. Dit voorstel vermeldt ten minste:  

a. de rechtsvorm, naam en zetel van de 
partijen bij de splitsing en, voor zover 
de verkrijgende rechtspersonen bij de 
splitsing worden opgericht, van deze 
rechtspersonen;  

b. de statuten van de verkrijgende 
rechtspersonen en van de 
voortbestaande splitsende 
rechtspersoon, zoals die statuten luiden 
en zoals zij na de splitsing zullen luiden 
dan wel, voor zover de verkrijgende 
rechtspersonen bij de splitsing worden 
opgericht, het ontwerp van de akte van 
oprichting;  

c. of het gehele vermogen van de 
splitsende rechtspersoon zal overgaan 
of een gedeelte daarvan;  

d. een beschrijving aan de hand waarvan 
nauwkeurig kan worden bepaald welke 
vermogensbestanddelen van de 
splitsende rechtspersoon zullen 
overgaan op elk van de verkrijgende 
rechtspersonen en, indien niet het 
gehele vermogen van de splitsende 
rechtspersoon zal overgaan, welke 
vermogensbestanddelen door hem 
zullen worden behouden, alsmede een 
pro forma winst- en verliesrekening dan 
wel exploitatierekening van de 
verkrijgende rechtspersonen en de 
voortbestaande splitsende 
rechtspersoon;  

e. de waarde, bepaald naar de dag 
waarop de in artikel 334g lid 2 bedoelde 
jaarrekening of tussentijdse 
vermogensopstelling van de splitsende 
rechtspersoon betrekking heeft en 
berekend met inachtneming van de 
derde zin van die bepaling, van het deel 
van het vermogen dat elke verkrijgende 
rechtspersoon zal verkrijgen en van het 
deel dat de voortbestaande splitsende 
rechtspersoon zal behouden, alsmede 
de waarde van aandelen in het kapitaal 
van verkrijgende rechtspersonen die de 
voortbestaande splitsende 
rechtspersoon bij de splitsing zal 
verkrijgen;  

f. welke rechten of vergoedingen 
ingevolge artikel 334p ten laste van de 
verkrijgende rechtspersonen worden 
toegekend aan degenen die anders dan 
als lid of aandeelhouder bijzondere 
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rechten hebben jegens de splitsende 
rechtspersoon, zoals rechten op een 
uitkering van winst of tot het nemen van 
aandelen, en met ingang van welk 
tijdstip de toekenning geschiedt;  

g. welke voordelen in verband met de 
splitsing worden toegekend aan een 
bestuurder of commissaris van een 
partij bij de splitsing of aan een ander 
die bij de splitsing is betrokken;  

h. de voornemens over de samenstelling 
na de splitsing van de besturen van de 
verkrijgende rechtspersonen en van de 
voortbestaande splitsende 
rechtspersoon, alsmede, voor zover er 
raden van commissarissen zullen zijn, 
van die raden;  

i. het tijdstip met ingang waarvan 
financiële gegevens betreffende elk 
deel van het vermogen dat zal 
overgaan zullen worden verantwoord in 
de jaarrekening of andere financiële 
verantwoording van de verkrijgende 
rechtspersonen;  

j. de voorgenomen maatregelen in 
verband met het verkrijgen door de 
leden of aandeelhouders van de 
splitsende rechtspersoon van het 
lidmaatschap of aandeelhouderschap 
van de verkrijgende rechtspersonen;  

k. de voornemens omtrent voortzetting of 
beëindiging van werkzaamheden;  

l. wie in voorkomend geval het besluit tot 
splitsing moet goedkeuren.  

 
3. Het voorstel tot splitsing wordt ondertekend 

door de bestuurders van elke partij bij de 
splitsing; ontbreekt de handtekening van 
een of meer hunner, dan wordt daarvan 
onder opgave van redenen melding 
gemaakt.  

4. Tenzij alle partijen bij de splitsing 
verenigingen of stichtingen zijn, moet het 
voorstel tot splitsing zijn goedgekeurd door 
de raden van commissarissen en wordt het 
door de commissarissen mede 
ondertekend; ontbreekt de handtekening 
van een of meer hunner, dan wordt 
daarvan onder opgave van redenen 
melding gemaakt. Voorts vermeldt het 
voorstel de invloed van de splitsing op de 
grootte van de goodwill en de uitkeerbare 
reserves van de verkrijgende 
rechtspersonen en van de voortbestaande 
splitsende rechtspersoon.  

Artikel 334g 

1. In een schriftelijke toelichting geeft het 
bestuur van elke partij bij de splitsing de 
redenen voor de splitsing met een 
uiteenzetting over de verwachte gevolgen 
voor de werkzaamheden en een toelichting 
uit juridisch, economisch en sociaal 
oogpunt.  

2. Indien het laatste boekjaar van de 
rechtspersoon, waarover een jaarrekening 
of andere financiële verantwoording is 
vastgesteld, meer dan zes maanden voor 
de nederlegging of openbaarmaking van 
het voorstel tot splitsing is verstreken, 
maakt het bestuur een jaarrekening of 
tussentijdse vermogensopstelling op. Deze 
heeft betrekking op de stand van het 
vermogen op ten vroegste de eerste dag 
van de derde maand voor de maand 
waarin zij wordt neergelegd. De 
vermogensopstelling wordt opgemaakt met 
inachtneming van de indeling en de 
waarderingsmethoden die in de laatst 
vastgestelde jaarrekening of andere 
financiële verantwoording zijn toegepast, 
tenzij daarvan gemotiveerd wordt 
afgeweken op grond dat de actuele waarde 
belangrijk afwijkt van de boekwaarde. In de 
vermogensopstelling worden de krachtens 
de wet of de statuten te reserveren 
bedragen opgenomen.  

3. Lid 2 blijft buiten toepassing indien een 
rechtspersoon voldoet aan de vereisten 
met betrekking tot de halfjaarlijkse 
financiële verslaggeving genoemd in artikel 
5:25d van de Wet op het financieel 
toezicht. 

Artikel 334h 

1. Elke partij bij de splitsing legt ten kantore 
van het handelsregister neer:  of maakt 
langs elektronische weg bij het 
handelsregister openbaar: 

a. het voorstel tot splitsing;  
b. de laatste drie vastgestelde 

jaarrekeningen of andere financiële 
verantwoordingen van de partijen bij de 
splitsing, met de accountantsverklaring 
daarbij, voor zover deze stukken ter 
inzage liggen of moeten liggen;  

c. de jaarverslagen van de partijen bij de 
splitsing over de laatste drie afgesloten 
jaren, voor zover deze ter inzage liggen 
of moeten liggen;  

d. tussentijdse vermogensopstellingen of 
niet vastgestelde jaarrekeningen, voor 
zover vereist ingevolge artikel 334g lid 
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2 en voor zover de jaarrekening van de 
rechtspersoon ter inzage moet liggen.  

 
2. Tegelijkertijd legt het bestuur de stukken, 

met inbegrip van jaarrekeningen en 
jaarverslagen die niet ter openbare inzage 
hoeven te liggen, samen met de 
toelichtingen van de besturen op het 
voorstel neer ten kantore van de 
rechtspersoon of, bij gebreke van een 
kantoor, aan de woonplaats van een 
bestuurder, of maakt deze langs 
elektronische weg toegankelijk. De stukken 
liggen tot het tijdstip van de splitsing op het 
adres van elke verkrijgende rechtspersoon 
en de voortbestaande gesplitste 
rechtspersoon, onderscheidenlijk op het 
adres van een bestuurder daarvan, nog 
zes maanden nadien, ter inzage of zijn 
elektronisch toegankelijk, voor de leden of 
aandeelhouders en voor hen die een 
bijzonder recht jegens de rechtspersoon 
hebben, zoals een recht op een uitkering 
van winst of tot het nemen van aandelen. 
In dit tijdvak kunnen zij kosteloos een 
afschrift daarvan krijgen. verkrijgen. Een 
afschrift mag elektronisch worden verstrekt 
als een lid of aandeelhouder daarmee heeft 
ingestemd. De rechtspersoon is niet 
gehouden om afschriften te verstrekken in 
het geval dat leden of aandeelhouders de 
mogelijkheid hebben om een elektronisch 
afschrift van de stukken op te slaan. 

3. De partijen bij de splitsing kondigen in een 
landelijk verspreid dagblad aan dat de 
stukken zijn neergelegd of raadpleegbaar 
zijn, met opgave van de openbare registers 
waar zij liggen of elektronisch toegankelijk 
zijn en van het adres waar zij krachtens lid 
2 ter inzage liggen.  of elektronisch 
toegankelijk zijn. 

4. Indien de ondernemingsraad of 
medezeggenschapsraad van een partij bij 
de splitsing of een vereniging van 
werknemers die werknemers van die partij 
of van een dochtermaatschappij onder haar 
leden telt, schriftelijk een advies of 
opmerkingen indient, worden deze tegelijk 
met het voorstel tot splitsing of onmiddellijk 
na ontvangst neergelegd op het adres 
bedoeld in lid 2. De tweede tot en 
derdemet de vijfde zin van lid 2 zijn van 
overeenkomstige toepassing.  

5. Indien de besturen van de partijen bij de 
splitsing het voorstel tot splitsing wijzigen, 
zijn de leden 1 tot en met 4 van 
overeenkomstige toepassing.  

6. De leden 2 en 4 gelden niet voor 
stichtingen.  

Artikel 334i 

1. Het bestuur van elke partij bij de splitsing is 
verplicht de algemene vergadering en de 
andere partijen bij de splitsing in te lichten 
over na het voorstel tot splitsing gebleken 
belangrijke wijzigingen in de 
omstandighedenactiva en de passiva die 
de mededelingen in het voorstel tot 
splitsing of in de toelichting hebben 
beïnvloed.  

2. Voor een stichting geldt deze verplichting 
jegens degenen die blijkens de statuten de 
splitsing moeten goedkeuren.  

Artikel 334j 

1. Een rechtsverhouding waarbij de 
splitsende rechtspersoon partij is mag, op 
straffe van gegrondverklaring van een 
verzet als bedoeld in artikel 334l, slechts in 
haar geheel overgaan.  

2. Is echter een rechtsverhouding verbonden 
met verschillende vermogensbestanddelen 
die op onderscheiden verkrijgende 
rechtspersonen overgaan, dan mag zij 
worden gesplitst in dier voege dat zij 
overgaat op alle betrokken verkrijgende 
rechtspersonen naar evenredigheid van het 
verband dat de rechtsverhouding heeft met 
de vermogensbestanddelen die elke 
rechtspersoon verkrijgt.  

3. Indien een rechtsverhouding mede 
verbonden is met vermogensbestanddelen 
die de voortbestaande splitsende 
rechtspersoon behoudt, is lid 2 te zijnen 
aanzien van overeenkomstige toepassing.  

4. De leden 1 tot en met 3 laten de rechten 
die de wederpartij bij een rechtsverhouding 
kan ontlenen aan de artikelen 334k en 334r 
onverlet.  

Artikel 334k 

Ten minste een van de partijen bij de splitsing 
moet, op straffe van gegrondverklaring van 
een verzet als bedoeld in artikel 334l, voor 
iedere schuldeiser van deze partijen die dit 
verlangt zekerheid stellen of hem een andere 
waarborg geven voor de voldoening van zijn 
vordering. Dit geldt niet, indien de schuldeiser 
voldoende waarborgen heeft of de 
vermogenstoestand van de rechtspersoon die 
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na de splitsing zijn schuldenaar zal zijn niet 
minder waarborg zal bieden dat de vordering 
zal worden voldaan, dan er voordien is.  

Artikel 334l 

1. Tot een maand nadat alle partijen bij de 
splitsing de nederlegging of 
openbaarmaking van het voorstel tot 
splitsing hebben aangekondigd kan iedere 
wederpartij bij een rechtsverhouding van 
zulk een partij door een verzoekschrift aan 
de rechtbank tegen het voorstel tot splitsing 
in verzet komen op grond dat het voorstel 
ten aanzien van zijn rechtsverhouding 
strijdt met artikel 334j of dat een krachtens 
artikel 334k verlangde waarborg niet is 
gegeven. In het laatste geval vermeldt het 
verzoekschrift de waarborg die wordt 
verlangd. De rechtbank wijst het verzoek 
af, indien de verzoeker niet aannemelijk 
heeft gemaakt dat de vermogenstoestand 
van de verkrijgende rechtspersoon na de 
splitsing minder waarborg zal bieden dat de 
vordering zal worden voldaan, en dat van 
de rechtspersoon niet voldoende 
waarborgen zijn verkregen. 

2. Voordat de rechter beslist, kan hij de 
partijen bij de splitsing in de gelegenheid 
stellen binnen een door hem gestelde 
termijn een door hem omschreven wijziging 
in het voorstel tot splitsing aan te brengen 
en het gewijzigde voorstel overeenkomstig 
artikel 334h openbaar te maken, 
onderscheidenlijk een door hem 
omschreven waarborg te geven.  

3. Indien tijdig verzet is gedaan, mag de akte 
van splitsing eerst worden verleden, zodra 
het verzet is ingetrokken of de opheffing 
van het verzet uitvoerbaar is.  

4. Indien de akte van splitsing al is verleden, 
kan de rechter op een ingesteld 
rechtsmiddel:  

a. bevelen dat een rechtsverhouding die 
in strijd met artikel 334j is overgegaan 
geheel of gedeeltelijk wordt 
overgedragen aan een of meer door 
hem aan te wijzen verkrijgende 
rechtspersonen of aan de 
voortbestaande gesplitste 
rechtspersoon, of bepalen dat twee of 
meer van deze rechtspersonen 
hoofdelijk tot nakoming van de uit de 
rechtsverhouding voortvloeiende 
verbintenissen verbonden zijn;  

b. bevelen dat een door hem omschreven 
waarborg wordt gegeven.  

 
 De rechter kan aan een bevel een 

dwangsom verbinden.  

5. Indien door een overdracht als bedoeld in 
lid 4 onder a de overdragende of 
verkrijgende rechtspersoon nadeel lijdt, is 
de andere rechtspersoon gehouden dit 
goed te maken.  

Artikel 334m 

1. Het besluit tot splitsing wordt genomen 
door de algemene vergadering; in een 
stichting wordt het besluit genomen door 
degene die de statuten mag wijzigen of, als 
geen ander dat mag, door het bestuur. Het 
besluit mag niet afwijken van het voorstel 
tot splitsing.  

2. Een besluit tot splitsing kan eerst worden 
genomen na verloop van een maand na de 
dag waarop alle partijen bij de splitsing de 
nederlegging of openbaarmaking van het 
voorstel tot splitsing hebben aangekondigd.  

3. Een besluit tot splitsing wordt genomen op 
dezelfde wijze als een besluit tot wijziging 
van de statuten. Vereisen de statuten 
hiervoor goedkeuring, dan geldt dit ook 
voor het besluit tot splitsing. Vereisen de 
statuten voor de wijziging van afzonderlijke 
bepalingen verschillende meerderheden, 
dan is voor een besluit tot splitsing de 
grootste daarvan vereist, en sluiten de 
statuten wijziging van bepalingen uit, dan 
zijn de stemmen van alle stemgerechtigde 
leden of aandeelhouders vereist; een en 
ander tenzij die bepalingen na de splitsing 
onverminderd zullen gelden.  

4. Lid 3 geldt niet voor zover de statuten een 
andere regeling voor besluiten tot splitsing 
geven.  

5. Een besluit tot splitsing van een stichting 
behoeft de goedkeuring van de rechtbank, 
tenzij de statuten het mogelijk maken alle 
bepalingen daarvan te wijzigen. De 
rechtbank wijst het verzoek af, indien er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen 
dat de splitsing strijdig is met het belang 
van de stichting.  

Artikel 334n 

1. De splitsing geschiedt bij notariële akte en 
wordt van kracht met ingang van de dag na 
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die waarop de akte is verleden. De akte 
mag slechts worden verleden binnen zes 
maanden na de aankondiging van de 
nederlegging of openbaarmaking van het 
voorstel tot splitsing of, indien dit als gevolg 
van gedaan verzet niet mag, binnen een 
maand na intrekking of nadat de opheffing 
van het verzet uitvoerbaar is geworden.  

2. Aan de voet van de akte verklaart de 
notaris dat hem is gebleken dat de 
vormvoorschriften in acht zijn genomen 
voor alle besluiten die deze en de volgende 
afdeling en de statuten voor het tot stand 
komen van de splitsing vereisen en dat 
voor het overige de daarvoor in deze en de 
volgende afdeling en in de statuten 
gegeven voorschriften zijn nageleefd. Aan 
de akte wordt de in artikel 334f lid 2 onder 
d bedoelde beschrijving gehecht.  

3. Elke verkrijgende rechtspersoon en de 
gesplitste rechtspersoon doen de splitsing 
binnen acht dagen na het verlijden 
inschrijven in het handelsregister, al naar 
gelang van elks inschrijfplicht. Indien de 
gesplitste rechtspersoon bij de splitsing is 
opgehouden te bestaan, is elke 
verkrijgende rechtspersoon tot inschrijving 
verplicht. Bij elke inschrijving wordt een 
afschrift van de akte van splitsing met de 
notariële verklaring aan de voet daarvan 
ten kantore van het register neergelegd.  

4. De verkrijgende rechtspersonen, elk voor 
zover het goederen betreft die bij de 
splitsing op hen zijn overgegaan, doen 
binnen een maand na de splitsing opgave 
aan de beheerders van andere openbare 
registers waarin overgang van rechten of 
de splitsing kan worden ingeschreven. 
Gaat door de splitsing een registergoed op 
een verkrijgende vennootschap over, dan 
is de gesplitste rechtspersoon of, zo deze 
bij de splitsing is opgehouden te bestaan, 
elk van de verkrijgende rechtspersonen in 
zijn plaats verplicht binnen deze termijn 
aan de bewaarder van de openbare 
registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 
van Boek 3, de voor de inschrijving van de 
splitsing vereiste stukken aan te bieden.  

Artikel 334o 

1. De rechthebbende van een pandrecht of 
vruchtgebruik op een recht van 
lidmaatschap of op aandelen in het kapitaal 
van de splitsende rechtspersoon verkrijgt 
eenzelfde recht op hetgeen het lid of de 
aandeelhouder krachtens de akte van 

splitsing verkrijgt. Indien de splitsende 
rechtspersoon na de splitsing voortbestaat, 
blijft daarnaast het bestaande pandrecht of 
recht van vruchtgebruik in stand.  

2. Vervallen aandelen waarop een pandrecht 
of vruchtgebruik rust, en treedt daarvoor 
niets in de plaats, dan moeten de 
verkrijgende rechtspersonen de 
rechthebbende een gelijkwaardige 
vervanging geven.  

Artikel 334p 

1. Hij die, anders dan als lid of 
aandeelhouder, een bijzonder recht jegens 
de splitsende rechtspersoon heeft, zoals 
een recht op een uitkering van winst of tot 
het nemen van aandelen, moet hetzij 
zodanige rechten in verkrijgende 
rechtspersonen krijgen, dat deze, waar 
toepasselijk samen met het recht dat hij 
jegens de voortbestaande splitsende 
rechtspersoon heeft, gelijkwaardig zijn aan 
zijn recht voor de splitsing, hetzij 
schadeloosstelling krijgen.  

2. De schadeloosstelling wordt bij gebreke 
van overeenstemming bepaald door een of 
meer onafhankelijke deskundigen, ten 
verzoeke van de meest gerede partij te 
benoemen door de voorzieningenrechter 
van de rechtbank van het arrondissement 
waarin de woonplaats van de splitsende 
rechtspersoon is gelegen.  

3. Artikel 334o is van overeenkomstige 
toepassing op pandrecht of vruchtgebruik 
dat op de bijzondere rechten was 
gevestigd.  

Artikel 334q 

1. Indien de gesplitste rechtspersoon bij de 
splitsing ophoudt te bestaan, is zijn laatste 
boekjaar geëindigd op het tijdstip met 
ingang waarvan de financiële gegevens 
betreffende zijn vermogen zullen worden 
verantwoord in de jaarrekening of andere 
financiële verantwoording van de 
verkrijgende rechtspersonen.  

2. Indien de gesplitste rechtspersoon bij de 
splitsing ophoudt te bestaan, rusten de 
verplichtingen omtrent zijn jaarrekening of 
andere financiële verantwoording na de 
splitsing op de gezamenlijke verkrijgende 
rechtspersonen.  
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3. Waarderingsverschillen tussen de 
verantwoording van activa en passiva in de 
laatste jaarrekening of andere financiële 
verantwoording van de gesplitste 
rechtspersoon en in de eerste jaarrekening 
of andere financiële verantwoording waarin 
een verkrijgende rechtspersoon deze 
activa en passiva verantwoordt, moeten 
worden toegelicht.  

4. De verkrijgende rechtspersonen moeten 
wettelijke reserves vormen op dezelfde 
wijze als waarop de gesplitste 
rechtspersoon wettelijke reserves moest 
aanhouden, tenzij de wettelijke grond voor 
het aanhouden daarvan is vervallen.  

Artikel 334r 

1. Indien ten gevolge van de splitsing een 
overeenkomst van een partij bij de splitsing 
naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid niet ongewijzigd in stand behoort 
te blijven, wijzigt of ontbindt de rechter de 
overeenkomst op vordering van een der 
partijen bij de overeenkomst. Aan de 
wijziging of ontbinding kan terugwerkende 
kracht worden verleend.  

2. De bevoegdheid tot het instellen van de 
vordering vervalt door verloop van zes 
maanden na de nederlegging van de akte 
van splitsing ten kantore van de openbare 
registers van de woonplaatsen van de 
verkrijgende rechtspersonen en de 
gesplitste rechtspersoon.  

3. Indien uit de wijziging of ontbinding van de 
overeenkomst schade ontstaat voor de 
wederpartij, is de betrokken rechtspersoon 
gehouden tot vergoeding daarvan.  

Artikel 334s 

1. De leden 2 tot en met 4 zijn van toepassing 
indien van een vermogensbestanddeel aan 
de hand van de aan de akte van splitsing 
gehechte beschrijving niet kan worden 
bepaald welke rechtspersoon daarop na de 
splitsing rechthebbende is.  

2. Indien het gehele vermogen van de 
gesplitste rechtspersoon is overgegaan, 
zijn de verkrijgende rechtspersonen 
gezamenlijk rechthebbende. Elke 
verkrijgende rechtspersoon deelt in het 
vermogensbestanddeel naar evenredigheid 
van de waarde van het deel van het 
vermogen van de gesplitste rechtspersoon 
dat hij verkrijgt.  

3. Indien niet het gehele vermogen is 
overgegaan, is de gesplitste rechtspersoon 
rechthebbende.  

4. Voor zover verkrijgende rechtspersonen uit 
hoofde van lid 2 aansprakelijk zijn voor 
schulden, zijn zij hoofdelijk verbonden.  

Artikel 334t 

1. De verkrijgende rechtspersonen en de 
voortbestaande gesplitste rechtspersoon 
zijn aansprakelijk tot nakoming van de 
verbintenissen van de gesplitste 
rechtspersoon ten tijde van de splitsing.  

2. Voor ondeelbare verbintenissen zijn de 
verkrijgende rechtspersonen en de 
voortbestaande gesplitste rechtspersoon 
elk voor het geheel aansprakelijk.  

3. Voor deelbare verbintenissen is de 
verkrijgende rechtspersoon waarop de 
verbintenis is overgegaan of, zo de 
verbintenis niet op een verkrijgende 
rechtspersoon is overgegaan, de 
voortbestaande gesplitste rechtspersoon 
voor het geheel aansprakelijk. De 
aansprakelijkheid voor deelbare 
verbintenissen is voor elke andere 
rechtspersoon beperkt tot de waarde van 
het vermogen dat hij bij de splitsing heeft 
verkregen of behouden.  

4. Andere rechtspersonen dan de 
rechtspersoon waarop de verbintenis is 
overgegaan of, zo de verbintenis niet op 
een verkrijgende rechtspersoon is 
overgegaan, dan de voortbestaande 
gesplitste rechtspersoon zijn niet tot 
nakoming gehouden voordat de 
laatstbedoelde rechtspersoon in de 
nakoming van de verbintenis is 
tekortgeschoten.  

5. Ten aanzien van de aansprakelijkheid zijn 
de bepalingen betreffende hoofdelijke 
verbondenheid van overeenkomstige 
toepassing.  

Artikel 334u 

1. De rechter kan een splitsing alleen 
vernietigen:  

a. indien de door een notaris 
ondertekende akte van splitsing geen 
authentiek geschrift is;  
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b. wegens het niet naleven van artikel 
334b leden 5 of 6, artikel 334l lid 3 of 
de eerste zin van artikel 334n lid 2;  

c. wegens nietigheid, het niet van kracht 
zijn of een grond tot vernietiging van 
een voor de splitsing vereist besluit van 
de algemene vergadering of, in een 
stichting, van het bestuur;  

d. wegens het niet naleven van artikel 
334m lid 5.  

 
2. Vernietiging geschiedt door een uitspraak 

van de rechter van de woonplaats van de 
gesplitste rechtspersoon op vordering 
tegen alle verkrijgende rechtspersonen en 
de voortbestaande gesplitste 
rechtspersoon van een lid, aandeelhouder, 
bestuurder of andere belanghebbende. 
Een niet door de rechter vernietigde 
splitsing is geldig.  

3. De bevoegdheid tot het instellen van de 
vordering tot vernietiging vervalt door 
herstel van het verzuim of door verloop van 
zes maanden na de nederlegging van de 
akte van splitsing ten kantore van de 
openbare registers van de woonplaatsen 
van de verkrijgende rechtspersonen en de 
gesplitste rechtspersoon.  

4. De splitsing wordt niet vernietigd:  

a. indien het verzuim binnen een door de 
rechter te bepalen termijn is hersteld;  

b. indien de reeds ingetreden gevolgen 
van de splitsing bezwaarlijk ongedaan 
kunnen worden gemaakt.  

 
5. Heeft de eiser tot vernietiging van de 

splitsing schade geleden door een verzuim 
dat tot vernietiging had kunnen leiden, en 
vernietigt de rechter de splitsing niet, dan 
kan de rechter de verkrijgende 
rechtspersonen en de voortbestaande 
gesplitste rechtspersoon veroordelen tot 
vergoeding van de schade. De 
rechtspersonen hebben daarvoor verhaal 
op de schuldigen aan het verzuim en, tot 
ten hoogste het genoten voordeel, op 
degenen die door het verzuim zijn 
bevoordeeld.  

6. De vernietiging wordt, door de zorg van de 
griffier van het gerecht waar de vordering 
laatstelijk aanhangig was, ingeschreven in 
het handelsregister waarin de splitsing 
ingevolge artikel 334n lid 3 moet zijn 
ingeschreven.  

7. De gesplitste rechtspersoon is naast de 
betrokken verkrijgende rechtspersoon 
hoofdelijk verbonden tot nakoming van 
verbintenissen die ten laste van de 
verkrijgende rechtspersonen zijn ontstaan 
na de splitsing en voordat de vernietiging in 
de registers is ingeschreven.  

8. De onherroepelijke uitspraak tot 
vernietiging van een splitsing is voor een 
ieder bindend. Verzet door derden en 
herroeping zijn niet toegestaan.  

Afdeling 5. Bijzondere bepalingen voor 
splitsingen waarbij een naamloze of 
besloten vennootschap wordt gesplitst of 
wordt opgericht  

Artikel 334v 

Deze afdeling is van toepassing, indien bij een 
splitsing een naamloze of besloten 
vennootschap wordt gesplitst of wordt 
opgericht.  

Artikel 334w 

Ten tijde van de splitsing moet de waarde van 
het deel van het vermogen dat de 
voortbestaande splitsende vennootschap 
behoudt vermeerderd met de waarde van 
aandelen in het kapitaal van verkrijgende 
rechtspersonen die zij bij de splitsing verkrijgt, 
ten minste overeen komen met het gestorte en 
opgevraagde deel van het kapitaal 
vermeerderd met de reserves die de 
vennootschap onmiddellijk na de splitsing 
krachtens de wet of de statuten moet 
aanhouden.  

Artikel 334x 

1. Indien aandelen of certificaten van 
aandelen in het kapitaal van een splitsende 
vennootschap zijn toegelaten tot de handel 
op een gereglementeerde markt of een 
multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in 
artikel 1:1 van de Wet op het financieel 
toezicht of een met een gereglementeerde 
markt of multilaterale handelsfaciliteit 
vergelijkbaar systeem uit een staat die 
geen lidstaat is, kan de ruilverhouding 
afhankelijk zijn van de prijs van die 
aandelen onderscheidenlijk certificaten op 
dat handelsplatform op een of meer in het 
voorstel tot splitsing te bepalen tijdstippen, 
gelegen voor de dag waarop de splitsing 
van kracht wordt. 
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2. Indien krachtens de ruilverhouding van de 
aandelen recht bestaat op geld of 
schuldvorderingen, mag het gezamenlijke 
bedrag daarvan een tiende van het 
nominale bedrag van de door de betrokken 
vennootschap toegekende aandelen niet te 
boven gaan.  

3. Bij de akte van splitsing kan een 
verkrijgende vennootschap aandelen in 
haar kapitaal die zij zelf houdt of krachtens 
de akte van splitsing verkrijgt, intrekken tot 
ten hoogste het bedrag van de aandelen 
die zij toekent aan haar nieuwe 
aandeelhouders. De artikelen 99, 100, 208 
en 209 gelden niet voor dit geval.  

4. Aandelen in het kapitaal van de splitsende 
vennootschap die worden gehouden door 
of voor rekening van een verkrijgende 
rechtspersoon of door of voor rekening van 
de splitsende vennootschap vervallen, 
indien de splitsende vennootschap bij de 
splitsing ophoudt te bestaan.  

Artikel 334y 

Het voorstel tot splitsing vermeldt naast de in 
artikel 334f genoemde gegevens:  

a. de ruilverhouding van de aandelen en 
eventueel de omvang van de 
betalingen krachtens de ruilverhouding;  

b. met ingang van welk tijdstip en in welke 
mate de aandeelhouders van de 
splitsende vennootschap zullen delen in 
de winst van de verkrijgende 
vennootschappen;  

c. hoeveel aandelen eventueel zullen 
worden ingetrokken met toepassing van 
artikel 334x lid 3.  

 
Artikel 334z 

In de toelichting op het voorstel tot splitsing 
moet het bestuur mededelen:  

a. volgens welke methode of methoden de 
ruilverhouding van de aandelen is 
vastgesteld;  

b. of deze methode of methoden in het 
gegeven geval passen;  

c. tot welke waardering elke gebruikte 
methode leidt;  

d. indien meer dan een methode is 
gebruikt, of het bij de waardering 
aangenomen betrekkelijke gewicht van 
de methoden in het maatschappelijk 
verkeer als aanvaardbaar kan worden 
beschouwd; en  

e. welke bijzondere moeilijkheden er 
eventueel zijn geweest bij de 
waardering en bij de bepaling van de 
ruilverhouding.  

 
Artikel 334aa 

1. Een door het bestuur aangewezen 
accountant als bedoeld in artikel 393 moet 
het voorstel tot splitsing onderzoeken en 
moet verklaren of de voorgestelde 
ruilverhouding van de aandelen, mede 
gelet op de bijgevoegde stukken, naar zijn 
oordeel redelijk is.  

2. Indien de splitsende vennootschap na de 
splitsing voortbestaat, moet de accountant 
voorts verklaren dat de waarde van het 
deel van het vermogen dat de 
vennootschap zal behouden vermeerderd 
met de waarde van aandelen in het 
kapitaal van verkrijgende rechtspersonen 
die zij bij de splitsing verkrijgt, bepaald naar 
de dag waarop haar jaarrekening of 
tussentijdse vermogensopstelling 
betrekking heeft en bij toepassing van in 
het maatschappelijk verkeer als 
aanvaardbaar beschouwde 
waarderingsmethoden, ten minste overeen 
kwam met het gestorte en opgevraagde 
deel van het kapitaal vermeerderd met de 
reserves die de vennootschap onmiddellijk 
na de splitsing krachtens de wet of de 
statuten moet aanhouden.  

3. De accountant moet tevens een verslag 
opstellen, waarin hij zijn oordeel geeft over 
de mededelingen, bedoeld in artikel 334z.  

4. Indien twee of meer van de partijen bij de 
splitsing naamloze vennootschappen zijn, 
wordt slechts dezelfde persoon als 
accountant aangewezen, indien de 
voorzitter van de ondernemingskamer van 
het gerechtshof te Amsterdam de 
aanwijzing op hun eenparig verzoek heeft 
goedgekeurd.  

5. De accountants zijn bij alle partijen bij de 
splitsing gelijkelijk tot onderzoek bevoegd.  

6. Op de verklaring van de accountant is 
artikel 334h van overeenkomstige 
toepassing en op zijn verslag de leden 2 en 
3 van artikel 334h.  

7. De leden 1 en 3 blijven buiten toepassing 
indien de aandeelhouders van elke partij bij 
de splitsing daarmee instemmen. 
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Artikel 334bb 

1. Ten aanzien van de door een verkrijgende 
naamloze vennootschap toegekende 
aandelen zijn artikel 94a, leden 1, 2, 6, 7 
en 8, en artikel 94b, leden 1, 2, 6, 7 en 8 
van overeenkomstige toepassing en ten 
aanzien van de door een verkrijgende 
besloten vennootschap toegekende 
aandelen de artikelen 204a en 204b. Een 
ingevolge de artikelen 94a of 204a vereiste 
verklaring van een accountant behoeft 
echter niet aan de akte van oprichting te 
worden gehecht.  

2. Op een ingevolge lid 1 vereiste verklaring 
van een accountant is artikel 334h van 
overeenkomstige toepassing.  

Artikel 334cc 

1. In het geval van een zuivere splitsing kan 
de akte van splitsing bepalen dat 
onderscheiden aandeelhouders van de 
splitsende rechtspersoon aandeelhouder 
worden van onderscheiden verkrijgende 
rechtspersonen. In dat geval:  

a. vermeldt het voorstel tot splitsing naast 
de in de artikelen 334f en 334y 
genoemde gegevens welke 
aandeelhouders van welke verkrijgende 
rechtspersonen aandeelhouder worden;  

b. deelt het bestuur in de toelichting op 
het voorstel tot splitsing mee volgens 
welke criteria deze verdeling is 
vastgesteld;  

c. moet de accountant bedoeld in artikel 
334aa mede verklaren dat de 
voorgestelde verdeling, mede gelet op 
de bijgevoegde stukken, naar zijn 
oordeel redelijk is; en  

d. wordt het besluit tot splitsing door de 
algemene vergadering van de 
splitsende vennootschap genomen met 
een meerderheid van drie vierden van 
de uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin 95% van het 
geplaatste kapitaal is 
vertegenwoordigd.  

 
2. Onderdeel c van het eerste lid blijft buiten 

toepassing indien de aandeelhouders van 
elke partij bij de splitsing daarmee 
instemmen. 

Artikel 334dd 

 Artikel 334h lid 2 geldt ook ten behoeve van 
houders van met medewerking van de 

vennootschap uitgegeven certificaten van haar 
aandelen.  

Artikel 334ee 

1. Voor het besluit tot splitsing van de 
algemene vergadering is in elk geval een 
meerderheid van ten minste twee derden 
vereist, indien minder dan de helft van het 
geplaatste kapitaal ter vergadering is 
vertegenwoordigd.  

2. Zijn er verschillende soorten aandelen, dan 
is naast het besluit tot splitsing van de 
algemene vergadering vereist een 
voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend 
besluit van elke groep van houders van 
aandelen van een zelfde soort aan wier 
rechten de splitsing afbreuk doet. 
Goedkeuring kan eerst geschieden na 
verloop van een maand na de dag waarop 
alle partijen bij de splitsing de nederlegging 
of openbaarmaking van het voorstel tot 
splitsing hebben aangekondigd.  

3. De algemene vergadering kan machtiging 
verlenen de veranderingen aan te brengen 
die nodig mochten blijken om de 
ministeriële verklaring van geen bezwaar te 
verkrijgen op de statutenwijzigingen van de 
verkrijgende vennootschappen en de 
voortbestaande splitsende vennootschap, 
indien voorgenomen, of voor de oprichting 
van een verkrijgende vennootschap.  

4. De notulen van de algemene 
vergaderingen waarin tot splitsing wordt 
besloten of waarin deze ingevolge lid 2 
wordt goedgekeurd, worden opgemaakt bij 
notariële akte.  

Artikel 334ff 

1. Tenzij de statuten anders bepalen, kan een 
verkrijgende vennootschap bij 
bestuursbesluit tot splitsing besluiten. 
Hetzelfde geldt voor de splitsende 
vennootschap, mits alle verkrijgende 
rechtspersonen bij de splitsing opgerichte 
naamloze of besloten vennootschappen 
zijn en de splitsende vennootschap 
daarvan bij de splitsing enig aandeelhouder 
wordt.  

2. Dit besluit kan slechts worden genomen, 
indien de vennootschap het voornemen 
hiertoe heeft vermeld in de aankondiging 
dat het voorstel tot splitsing is neergelegd.  
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3. Het besluit kan niet worden genomen, 
indien een of meer aandeelhouders die 
tezamen ten minste een twintigste van het 
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, of 
een zoveel geringer bedrag als in de 
statuten is bepaald, binnen een maand na 
de aankondiging aan het bestuur hebben 
verzocht de algemene vergadering bijeen 
te roepen om over de splitsing te besluiten. 
De artikelen 334m en 334ee zijn dan van 
toepassing.  

Artikel 334gg 

De ministeriële verklaring dat van geen 
bezwaren is gebleken tegen de wijziging van 
de statuten van de verkrijgende 
vennootschappen en de voortbestaande 
splitsende vennootschap moet zijn verleend 
voordat de akte van splitsing wordt verleden.  

4. Indien de verkrijgende vennootschappen 
alle aandelen houden in de splitsende 
vennootschap, kan de splitsende 
vennootschap, tenzij de statuten anders 
bepalen, bij bestuursbesluit tot splitsing 
1besluiten. 

Artikel 334gg  [Vervallen per 01-07-2011] 

 
Artikel 334hh 
1. Indien alle verkrijgende vennootschappen 

bij de splitsing worden opgericht en de 
splitsende rechtspersoon daarvan bij de 
splitsing enig aandeelhouder wordt, zijn de 
artikelen 334f lid 4 eerste zin, 334w en 
334y tot en met 334aa niet van toepassing.  

2. Indien alle verkrijgende vennootschappen 
bij de splitsing worden opgericht en de 
aandeelhouders van de splitsende 
vennootschap daarvan, evenredig aan hun 
aandeel in de splitsende vennootschap, 
aandeelhouder worden, zijn de artikelen 
334g, 334i en 334y tot en met 334bb niet 
van toepassing. 

Artikel 334ii 

1. De akte van splitsing kan bepalen dat de 
aandeelhouders van de splitsende 
vennootschap aandeelhouder worden van 
een groepsmaatschappij van een 
verkrijgende vennootschap. Zij worden dan 
geen aandeelhouder van die verkrijgende 
vennootschap.  

                                                 
 

2. Zulk een splitsing is slechts mogelijk, indien 
de groepsmaatschappij alleen of samen 
met een andere groepsmaatschappij het 
gehele geplaatste kapitaal van de 
verkrijgende vennootschap verschaft. De 
artikelen 334m, leden 1 tot en met 4, 334ee 
en 334ff zijn op het besluit van de 
groepsmaatschappij van overeenkomstige 
toepassing.  

3. De groepsmaatschappij die de aandelen 
toekent geldt naast de verkrijgende 
vennootschap als partij bij de splitsing. Op 
haar rusten de verplichtingen die ingevolge 
de artikelen 334f tot en met 334dd op een 
verkrijgende rechtspersoon rusten, met 
uitzondering van de verplichtingen uit de 
artikelen 334k tot en met 334m en 334q 
leden 2 en 4; voor de toepassing van 
artikel 334aa lid 4 blijft zij buiten 
beschouwing; de artikelen 334s, 334t en 
334u lid 7 gelden voor haar niet. De 
artikelen 334f lid 2 onder b, 334x lid 3 en 
334y onder b gelden alsdan niet voor de 
verkrijgende vennootschap. Voor de 
toepassing van de artikelen 94b en 204b 
worden de verkrijging door de verkrijgende 
vennootschap en de toekenning van 
aandelen door de groepsmaatschappij 
beschouwd als werden zij door dezelfde 
vennootschap gedaan.  

 


