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d. ontbinding van de rechtspersoon;  
e. splitsing van de rechtspersoon overeenkomstig een bij het verzoek gevoegd, door of 

vanwege de verzoeker opgesteld voorstel in de zin van artikel 340 tweede lid. De arti-
kelen 335 tot en met 363 zijn voor het overige van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat de in de artikelen 345, 346, 351 en 354 aan de rechter toegedeelde 
taak wordt uitgeoefend door het Hof.  

 
Artikel 284 
 
1. Een voorziening als bedoeld in artikel 283, onderdeel a, kan te allen tijde op verzoek 

van een belanghebbende worden opgeheven, verlengd, gewijzigd of vervangen. Zij ver-
valt op het door het Hof bepaalde tijdstip en in elk geval nadat drie jaren zijn verstreken 
sedert de dag waarop zij is getroffen.  

2. Het Hof regelt zo nodig de gevolgen van de getroffen voorzieningen. Op deze regeling 
is het bepaalde in het eerste lid van overeenkomstige toepassing. Van overeenkomstige 
toepassing is ook artikel 276, vijfde lid.  

3. Een door het Hof getroffen voorziening of regeling als bedoeld in het tweede lid kan door 
de rechtspersoon niet ongedaan worden gemaakt. Een besluit daartoe is nietig. 

 
Artikel 285 
 
De voorlopige tenuitvoerlegging van een beschikking als bedoeld in artikel 283, onderdelen 
d en e, kan niet worden bevolen.  
 
Artikel 286 
  
Tot het instellen van beroep in cassatie tegen een beschikking uit hoofde van deze titel is 
mede bevoegd de rechtspersoon, ongeacht of deze in de procedure is verschenen.  
 
Artikel 287 
 
De vernietiging van een beschikking waarbij een persoon met een onderzoek is belast dan 
wel is aangesteld als bestuurder, commissaris of beheerder van aandelen, heeft geen ge-
volgen voor de verschuldigdheid van de door het Hof aan die persoon toegekende of toe te 
kennen vergoeding, onderscheidenlijk beloning.  
 

Titel 9 Omzetting, fusie en splitsing 
 

Afdeling 1 Omzetting 
 
Artikel 300 
 
1. Een rechtspersoon kan zich met inachtneming van de volgende bepalingen omzetten in 

een andere rechtsvorm.  
2. Voor omzetting is vereist een besluit tot omzetting en statutenwijziging, genomen met 

inachtneming van ten minste de vereisten voor een besluit tot statutenwijziging. Gelden 
voor de wijziging van afzonderlijke bepalingen van de statuten nadere vereisten, dan 
wordt bij het besluit tot omzetting mede aan deze vereisten voldaan, tenzij die bepa-
lingen na de omzetting onverminderd zullen gelden. De omzetting komt tot stand bij 
notariële akte van omzetting die de nieuwe statuten bevat. Artikel 5 is van overeenkom-
stige toepassing.  
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3. Omzetting van een stichting is alleen mogelijk indien de statuten toelaten dat alle bepa-
lingen daarvan worden gewijzigd.  

4. Voor de omzetting van of in een stichting en van een naamloze vennootschap of een 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een vereniging is bovendien rechter-
lijke machtiging vereist.  

5. In de gevallen waarin rechterlijke machtiging is vereist, doet het bestuur van de om te 
zetten rechtspersoon mededeling van het voornemen tot omzetting en van de plaats en 
het tijdstip van de behandeling van het machtigingsverzoek in de Landscourant van 
Aruba en door aankondiging in een in Aruba verschijnend nieuwsblad.  

6. Slechts de rechtspersoon kan machtiging tot omzetting verzoeken. Daarbij moet worden 
overgelegd een bewijs dat aan de verplichtingen uit het vijfde lid is voldaan en een no-
tarieel ontwerp van de akte. De machtiging wordt geweigerd indien een vereist besluit 
nietig is of indien een vordering tot vernietiging daarvan aanhangig is. Zij wordt voorts 
geweigerd indien de omzetting leidt tot ongerechtvaardigde bevoordeling of benadeling 
van een of meer personen, alsmede indien de belangen van stemgerechtigden die niet 
hebben ingestemd of van anderen, van wie ten minste iemand zich tot de rechter heeft 
gewend, onvoldoende zijn ontzien. De rechter kan voorwaarden aan het verlenen van 
de machtiging verbinden. Een voorwaarde kan zijn dat aan een of meer aandeelhouders 
schadevergoeding wordt betaald op de voet van artikel 302, derde lid.  

7. Indien voor de omzetting machtiging van de rechter is vereist, verklaart de notaris aan 
de voet van de akte van omzetting dat de machtiging op het ontwerp van de akte is 
verleend en, voor zover toepasselijk, dat aan de daarbij gestelde voorwaarden is vol-
daan.  

8. Bij omzetting van een stichting moet uit de akte van omzetting blijken welk vermogen de 
stichting heeft en hoe dit is samengesteld. Na de omzetting moet uit de statuten blijken 
dat het netto vermogen dat zij bij de omzetting had, niet door uitkeringen aan aandeel-
houders of leden mag verminderen en niet door uitkeringen aan derden mag verminde-
ren zonder toestemming van de rechter.  

9. 
 gelezen: omzetting, omzettingshandeling en omzettingsba-

lans.  
10.Omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.  
 
Artikel 301 
 
1. Bij omzetting van een rechtspersoon in een naamloze vennootschap of een vennoot-

schap met beperkte aansprakelijkheid gelden, naast artikel 300, ook de volgende leden.  
2. Door de omzetting worden van rechtswege aandeelhouder de leden of aandeelhouders 

in verhouding tot ieders recht. Wordt een stichting omgezet dan worden, krachtens in de 
akte van omzetting geregelde uitgifte, de in die akte genoemde personen aandeelhou-
der. De akte van omzetting wordt in persoon of bij schriftelijke volmacht door die perso-
nen getekend.  

3. Aan de akte van omzetting wordt een omzettingsbalans gehecht. Bij omzetting in een 
naamloze vennootschap of in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mag 
het getoonde eigen vermogen als omschreven in artikel 118, vijfde lid, niet lager zijn dan 
het bedrag waarmee na de omzetting in het kapitaal van de vennootschap wordt deel-
genomen.  

4. De omzettingsbalans heeft betrekking op een tijdstip dat ten hoogste een maand voor 
de dag van de akte ligt. Zij wordt getekend door alle bestuurders en commissarissen.  

5. Na de omzetting kunnen aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders de aan een 
aandeel verbonden rechten niet uitoefenen, zolang zij niet zijn ingeschreven in het in 
artikel 109 of artikel 165 bedoelde register.  
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6. Bij omzetting van een naamloze vennootschap in een vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid en van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naam-
loze vennootschap, is op het besluit tot omzetting artikel 134, vierde tot en met achtste 
lid respectievelijk artikel 180, derde tot en met zevende lid, en artikel 181, tweede lid, 
van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 302 
 
1. Wanneer een naamloze vennootschap of een vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid zich omzet in een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, 
wordt iedere aandeelhouder lid, tenzij hij de schadevergoeding heeft gevraagd, bedoeld 
in het tweede lid. In de oproeping tot de vergadering waarin tot omzetting en statuten-
wijziging wordt besloten en de publicaties bedoeld in artikel 300, vijfde lid, wordt op deze 
mogelijkheid gewezen.  

2. Binnen twee weken nadat het besluit tot omzetting en statutenwijziging is genomen kan 
iedere aandeelhouder die niet met het besluit heeft ingestemd, de vennootschap schrif-
telijk schadevergoeding vragen voor het verlies van zijn aandelen. Deze bevoegdheid 
komt niet toe aan de aandeelhouder die zich al op de voet van artikel 300, zesde lid, tot 
de rechter heeft gewend en daarbij om schadevergoeding heeft gevraagd, tenzij de 
rechter in die procedure op dat verzoek niet heeft beslist.  

3. Bij gebreke van overeenstemming wordt de schadevergoeding bepaald door een of 
meer onafhankelijke deskundigen, ten verzoeke van de meest gerede partij te benoe-
men door de rechter die over de in artikel 300, vierde lid, bedoelde machtiging beslist. 
De kosten van de deskundigen zijn voor rekening van de vennootschap.  

 
Artikel 303 
 
1. In plaats van een rechtspersoon in de zin van dit Boek kan bij de toepassing van artikel 

300 als zich omzettende rechtspersoon ook optreden een buitenlandse rechtspersoon, 
mits het recht dat die buitenlandse rechtspersoon beheerst zich niet tegen een zodanige 
omzetting en de modaliteiten daarvan verzet. Een verklaring van die strekking, afgelegd 
door een op dit rechtsgebied deskundige, wordt aan de akte van omzetting gehecht. De 
artikelen 301 en 302 zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.  

2. Voor de toepassing van artikel 300, tweede lid, en voor het tijdstip van totstandkoming 
geldt dat de voor een zodanige omzetting geldende buitenlandse regels mede in aan-
merking worden genomen. Rechterlijke machtiging is alleen vereist bij omzetting in een 
stichting.  

 
Artikel 304 
 
1. Een naamloze vennootschap en een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kun-

nen zich omzetten in een buitenlandse rechtspersoon, mits ingevolge het recht dat de 
beoogde buitenlandse rechtspersoon beheerst, de omgezette vennootschap voort be-
staat in de beoogde rechtspersoonsvorm. Indien aan de in dit lid bedoelde voorwaarden 
niet is voldaan, komt de omzetting niet tot stand.  

2. Artikel 300, tweede en tiende lid is van overeenkomstige toepassing. De notulen van de 
vergaderingen waarin tot omzetting wordt besloten, worden opgemaakt bij notariële 
akte.  

3. De omzetting komt tot stand door een notariële akte van omzetting. Artikel 4, eerste lid, 
is van overeenkomstige toepassing op de notariële akte van omzetting. Onverminderd 
het vijfde en achtste lid, draagt de notaris zo spoedig mogelijk zorg voor deponering van 
de akte van omzetting ten kantore van het handelsregister en inschrijving van het tijdstip 
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waarop de omzetting tot stand is gekomen.  
4. Aan de notariële akte van omzetting wordt een verklaring gehecht van de autoriteit die 

daartoe bevoegd is naar het recht dat de buitenlandse rechtspersoon beheerst of, bij 
gebreke daaraan, van een op het rechtsgebied van de buitenlandse rechtspersoon des-
kundige, dat het recht dat de beoogde buitenlandse rechtspersoon beheerst omzetting 
in de beoogde rechtspersoonsvorm toelaat.  

5. Indien ingevolge het recht dat op de beoogde buitenlandse rechtspersoonsvorm van 
toepassing is de omzetting niet tot stand komt op het moment van het verlijden van de 
notariële akte van omzetting, wordt hiervan in de akte melding gemaakt. In dat geval 
komt, in afwijking van het derde lid, de omzetting tot stand op het door dat recht aange-
wezen tijdstip. De notaris draagt alsdan zorg dat zo spoedig mogelijk ten kantore van 
het handelsregister opgaaf wordt gedaan van het tijdstip waarop de omzetting tot stand 
is gekomen.  

6. Indien de vennootschap aansprakelijke aandeelhouders kent, is artikel 166, vijfde lid, 
van overeenkomstige toepassing ten aanzien van schulden die voortvloeien uit rechts-
handelingen die zijn verricht vóór het van kracht worden van de omzetting.  

7. Een besluit tot omzetting kan worden genomen onder een opschortende voorwaarde. 
De omzetting komt alsdan tot stand met ingang van de dag waarop de in het besluit 
genoemde opschortende voorwaarde in vervulling is gegaan, of indien het recht dat de 
buitenlandse rechtspersoon beheerst dit niet toelaat, het door dat recht aangewezen 
tijdstip.  

8. Heeft de voorwaarde als bedoeld in het zevende lid, betrekking op een buitengewone 
omstandigheid in Aruba, als omschreven in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de 
Rijkswet Vrijwillige Zetelverplaatsing van rechtspersonen (Stb. 1967, 161), dan is uitslui-
tend artikel 305, eerste lid, onderdelen a tot en met c, en tweede tot en met vierde lid 
van toepassing.  

 
Artikel 305 
 
1. In geval van omzetting als bedoeld in artikel 304, stelt het bestuur een voorstel tot om-

zetting op dat vermeldt de huidige naam en zetel van de vennootschap, alsmede, voor 
de rechtspersoonsvorm waarin de vennootschap zich wenst om te zetten:  

 a. de beoogde statutaire zetel, dan wel het equivalent daarvan volgens het recht dat 
die rechtspersoonsvorm beheerst;  

 b. zijn nieuwe statuten, dan wel het equivalent daarvan volgens het recht dat die rechts-
persoonsvorm beheerst;  

 c. zijn nieuwe benaming;  
 d. de gevolgen van de omzetting voor aandeelhouders, schuldeisers contractuele we-

derpartijen en bijzondere rechthebbenden als bedoeld in artikel 320; en  
 e. de waarde van de aandelen, zonodig onderscheiden naar soort en aanduiding, vast-

gesteld door een deskundige als bedoeld in artikel 121; van de waardering wordt een 
verslag opgemaakt.  
Onderdeel e blijft buiten toepassing indien de algemene vergadering van aandeel-
houders daartoe met instemming van alle aandeelhouders besluit of indien de aan-
delen zijn toegelaten tot de officiële notering van een gereglementeerde effecten-
beurs die onder overheidstoezicht staat of onder toezicht staat van een van over-
heidswege erkende autoriteit of instelling. De leden 4 tot en met 6 blijven alsdan 
eveneens buiten toepassing.  

2. De vennootschap legt het voorstel tot omzetting alsmede het verslag als bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel e, ter inzage ten kantore van de vennootschap en, indien van toe-
passing, het kantooradres van de wettelijk vertegenwoordiger, voor de aandeelhouders 
en andere stemgerechtigden, alsmede voor bijzondere rechthebbenden als bedoeld in 
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artikel 320.  
3. Het voorstel wordt ondertekend door alle bestuurders en, zo die er zijn, alle commissa-

rissen. Ontbreekt een handtekening van een van hen, dan wordt daarvan onder opgave 
van reden melding gemaakt.  

4. De oproepingstermijn voor de algemene vergadering bestemd om te besluiten over het 
voorstel tot omzetting bedraag ten minste dertig dagen. Indien niet is voldaan aan de 
voor oproeping geldende voorschriften, kan het besluit tot omzetting slechts worden ge-
nomen indien hiermee alle stemgerechtigden alsmede alle aandeelhouders zonder 
stemrecht instemmen.  

5. Aandeelhouders die tegen het voorstel hebben gestemd alsmede aandeelhouders zon-
der stemrecht kunnen ter vergadering waarop is besloten tot omzetting, de vennoot-
schap verzoeken hen de waarde van hun aandelen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel 
e, uit te keren. De identiteit van deze aandeelhouders wordt opgetekend in de notulen 
van de vergadering. Bij de statuten kan dit recht worden uitgesloten of beperkt; het eer-
ste lid, onderdeel e, mist dan in zoverre toepassing.  

6. Het bestuur gaat niet over tot uitkering van de waarde als bedoeld in het vijfde lid, dan 
nadat een hiertoe bijeengeroepen algemene vergadering van aandeelhouders heeft be-
sloten tot bestendiging van het besluit tot omzetting. Aan de aandeelhouders, bedoeld 
in het vijfde lid, komt hierbij geen stemrecht toe. Artikel 118, vijfde lid respectievelijk 
artikel 172, zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.  

7. Onverminderd het twaalfde en dertiende lid, kan de akte van omzetting niet worden ver-
leden voordat de waarde, bedoeld in het vijfde lid, is uitgekeerd. De aandelen waarop 
de uitkering betrekking heeft, vervallen op het moment dat de omzetting van kracht 
wordt.  

8. De vennootschap legt het besluit tot omzetting en indien van toepassing het besluit, 
bedoeld in het zesde lid, neer ten kantore van het handelsregister, tezamen met de ge-
gevens bedoeld in het eerste lid met vermelding van het bedrag waarmee als gevolg 
van de uitkeringen als bedoeld in het vijfde lid, het bedrag waarmee in het kapitaal wordt 
deelgenomen, wordt verlaagd. Vermelding van de gegevens bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel e, kan achterwege blijven. De genoemde bescheiden kunnen worden neer-
gelegd in het Engels of het Spaans, zonder dat hiervan een beëdigde vertaling in het 
Nederlands of Papiaments is bijgevoegd.  

9. De vennootschap plaatst voorts een advertentie in de Landscourant van Aruba alsmede 
in een landelijk verspreid nieuwsblad waarbij de voorgenomen omzetting wordt aange-
kondigd, met vermelding van het openbare register waar het voorstel tot omzetting, het 
besluit tot omzetting en de bijbehorende stukken zijn gedeponeerd en van het adres 
waar zij krachtens het tweede lid ter inzage liggen. Tegelijkertijd geeft de vennootschap 
aan elke haar bekende schuldeiser, contractuele wederpartij, alsmede iedere bijzonder 
rechthebbende als bedoeld in artikel 320 schriftelijk kennis van het voornemen tot om-
zetting en deponering van de stukken, bedoeld in de eerste volzin. Voorts geeft de ven-
nootschap tegelijkertijd met de deponering en aankondiging, de minister, belast met jus-
titiële aangelegenheden, en de minister, belast met economische aangelegenheden, 
schriftelijk kennis van het voornemen tot omzetting en van de deponering van die stuk-
ken.  

10. Tot dertig dagen nadat de aankondiging en de aanschrijving, bedoeld in het negende 
lid, is gedaan, kan iedere schuldeiser of contractuele wederpartij van de om te zetten 
vennootschap, alsmede iedere bijzonder rechthebbende als bedoeld in artikel 320, door 
een verzoekschrift bij de rechter, tegen de aangekondigde omzetting in verzet komen 
op de grond dat hij in zijn positie wordt geschaad. Het verzoekschrift vermeldt welke 
zekerheid, waarborg, contractswijziging, ontbinding of schadevergoeding wordt ver-
langd.  

11. Indien de rechter het verzet gegrond oordeelt, bepaalt hij de door de vennootschap of 
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een derde te stellen maatregel, zekerheid of waarborg of te betalen schadevergoeding, 
dan wel de contractswijziging of ontbinding die zal gelden wanneer de omzetting tot 
stand komt. Aan een contractswijziging of ontbinding kan de rechter een, per de datum 
van de omzetting ingaande, op de vennootschap rustende verplichting tot schadever-
goeding verbinden.  

12. De akte van omzetting kan slechts worden verleden als geen verzet is aangetekend of, 
indien verzet is aangetekend, niet voordat het verzet is ingetrokken, de beslissing waar-
bij het verzet ongegrond is verklaard uitvoerbaar is of, bij gegrondverklaring, de vastge-
stelde waarborg of zekerheid is gesteld.  

13. Elke bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk naast de vennootschap voor de verbintenis-
sen van de vennootschap van vóór de omzetting jegens degene aan wie geen aanschrij-
ving is geschied als bedoeld in het negende lid. De aansprakelijkheid vervalt door ver-
loop van één jaar na inschrijving van de omzetting in het handelsregister.  

 
Artikel 306 
 
1. Een stichting kan zich omzetten in een buitenlandse rechtspersoon met inachtneming 

van de volgende leden.  
2. Van artikel 300 zijn het derde tot en met het zevende lid en de eerste volzin van het 

achtste lid van overeenkomstige toepassing.  
3. Voor de omzetting is vereist een daartoe strekkend eenstemmig besluit van het bestuur 

dat is genomen met inachtneming van ten minste de vereisten voor een besluit tot sta-
tutenwijziging. Artikel 304, met uitzondering van het zesde lid, en artikel 305, met uit-
zondering van het eerste lid, onderdeel e, en het vierde tot en met het zevende lid, zijn 
van overeenkomstige toepassing.  

 
Artikel 307 
 
1. De omzetting in een buitenlandse rechtspersoon heeft geen rechtsgevolg wanneer de 

minister, belast met justitiële aangelegenheden, of de minister, belast met economische 
aangelegenheden, zich daartegen heeft verzet om redenen van algemeen belang, door 
nederlegging van een daarop betrekking hebbende verklaring ten kantore van het han-
delsregister binnen dertig dagen na de aankondiging en kennisgeving, bedoeld in artikel 
305, negende lid. Tegen het verzet staat voor de rechtspersoon beroep open bij de 
rechter.  

2. De akte van omzetting wordt niet verleden voordat het verzet is ingetrokken of de op-
heffing van het verzet onherroepelijk is.  

 
Afdeling 2 Algemene bepalingen omtrent fusie 

 
Artikel 309 
 
1. 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 rechtsper-
soon die bij deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht, hun vermogen onder 
algemene titel verkrijgt.  

2. Indien na een fusie blijkt dat voor de overgang van een vermogensbestanddeel een 
nadere handeling is vereist, kan deze handeling namens de verdwenen rechtspersoon 
worden verricht door de verkrijgende rechtspersoon.  

3. Indien een verdwijnende vennootschap aansprakelijke aandeelhouders kent als bedoeld 
in artikel 166, is het vijfde lid van voornoemd artikel, van overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen die zijn verricht vóór 
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het van kracht worden van de fusie. 
 
Artikel 310 
 
1. Rechtspersonen kunnen fuseren met rechtspersonen die dezelfde rechtsvorm hebben.  
2. Wordt de verkrijgende rechtspersoon nieuw opgericht, dan moet hij de rechtsvorm heb-

ben van de fuserende rechtspersonen.  
3. Voor de toepassing van dit artikel worden de naamloze vennootschap en de vennoot-

schap met beperkte aansprakelijkheid als rechtspersonen met dezelfde rechtsvorm aan-
gemerkt.  

4. Een verkrijgende rechtspersoon kan, ongeacht zijn rechtsvorm, fuseren met een vereni-
ging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap of ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan hij enig lid of aandeelhouder is.  

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

6. Een rechtspersoon mag niet fuseren gedurende faillissement of surseance van betaling.  
 
Artikel 311 
 
1. Met uitzondering van de verkrijgende rechtspersoon houden de fuserende rechtsperso-

nen 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, vierde lid, artikel 325, vierde lid, 333 of 334, 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 statutaire 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 aandeel-
houder 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;  

 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 finan-
ciële 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.  
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3. Het voorstel tot fusie wordt ondertekend door de bestuurders van elke te fuseren rechts-
persoon; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder 
opgave van reden melding gemaakt.  

4. Indien een fuserende rechtspersoon een naamloze vennootschap is waarvan de statu-
ten een bepaling bevatten als bedoeld in artikel 139, moet het voorstel tot fusie zijn 
goedgekeurd door de raad van commissarissen van die vennootschap en wordt het door 
de commissarissen medeondertekend; ontbreekt de handtekening van een of meer hun-
ner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.  

 
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 werk-
zaamheden 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 
van het voorstel tot fusie is verstreken, maakt het bestuur een jaarrekening of tussen-
tijdse 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 neer-
gelegd. 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 actuele waarde belangrijk afwijkt van de boekwaarde.  

3. In de gevallen van artikel 310, derde lid, 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.  

 
Artikel 314 
 
1. Elke te fuseren rechtspersoon legt ten kantore van het handelsregister neer:  
 a. het voorstel tot fusie;  
 b. de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen of andere financiële verantwoordingen 

van de te fuseren rechtspersonen, met de deskundigenverklaring 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 openbare inzage liggen of moeten liggen;  

 d. tussentijdse vermogensopstellingen of niet goedgekeurde jaarrekeningen, voor zo-
ver vereist ingevolge artikel 313, tweede lid, en voor zover de jaarrekening van de 
rechtspersoon ter inzage moet liggen.  

De genoemde bescheiden kunnen worden neergelegd in het Papiaments, Engels of 
Spaans, zonder dat hiervan een beëdigde vertaling in het Nederlands is bijgevoegd. 

2. Tegelijkertijd legt het bestuur de stukken, met inbegrip van de laatste drie goedgekeurde 
jaarrekeningen en jaarverslagen die niet ter openbare inzage behoeven te liggen, samen 
met de toelichtingen van de besturen op het voorstel alsmede indien toepasselijk, het 
reglement als bedoeld in artikel 150, tweede lid, zoals dat met het van kracht worden 
van de fusie zal gelden, neer ten kantore van de rechtspersoon of, bij gebreke van een 
kantoor, aan de woonplaats van een bestuurder en, indien van toepassing, op het kan-
tooradres van de wettelijk vertegenwoordiger. De stukken liggen tot het tijdstip van de 
fusie, en op het adres van de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk van een 
bestuurder daarvan en, indien van toepassing, op het kantooradres van de wettelijk ver-
tegenwoordiger, nog zes maanden nadien, ter inzage voor de leden of aandeelhouders, 
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en voor hen die een bijzonder recht jegens de rechtspersoon hebben, zoals een recht 
op een uitkering van winst, tot het nemen van aandelen of tot het bijwonen van verga-
deringen. In dit tijdvak kunnen zij kosteloos een afschrift daarvan krijgen.  

3. De te fuseren rechtspersonen kondigen in de Landscourant van Aruba en een in Aruba 
verschijnend nieuwsblad aan dat de stukken zijn neergelegd, met opgave van de open-
bare registers waar zij liggen en van het adres waar zij krachtens het tweede lid ter 
inzage liggen. Indien het besluit tot fusie moet worden goedgekeurd op de voet van 
artikel 317, vijfde lid, wordt mededeling gedaan van de plaats en het tijdstip van de be-
handeling van het goedkeuringsverzoek.  

4. Indien de besturen van de te fuseren rechtspersonen het voorstel tot fusie wijzigen, zijn 
het eerste tot en met het derde lid van overeenkomstige toepassing.  

5. Het tweede lid is niet van toepassing op 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 omstandigheden die, waren zij bekend geweest, de mede-
delingen in het voorstel tot fusie of in de toelichting zouden hebben beïnvloed.  

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

 
Artikel 316 
 
1. Tot een maand nadat alle fuserende rechtspersonen de in het derde lid van artikel 314 

bedoelde aankondiging hebben gedaan kan iedere schuldeiser of contractuele weder-
partij van een van de fuserende vennootschappen, alsmede iedere bijzonder rechtheb-
bende in de zin van artikel 320, door een verzoekschrift bij de rechter in eerste aanleg 
van de statutaire zetel van een verdwijnende of verkrijgende vennootschap, tegen de 
aangekondigde fusie in verzet komen op de grond dat hij in zijn positie als crediteur, 
contractuele wederpartij of bijzonder rechthebbende wordt geschaad. Het verzoekschrift 
vermeldt welke zekerheid, waarborg, contractswijziging, ontbinding of schadevergoe-
ding wordt verlangd.  

2. Indien de rechter het verzet gegrond oordeelt bepaalt hij de door de verkrijgende ven-
nootschap of een derde te stellen zekerheid of waarborg of te betalen schadevergoe-
ding, dan wel de contractswijziging of ontbinding die zal gelden wanneer de fusie tot 
stand komt. Aan een contractswijziging of ontbinding kan hij een per de datum van de 
fusie ingaande, op de verkrijgende vennootschap rustende verplichting tot schadever-
goeding verbinden.  

3. De in artikel 318 bedoelde akte van fusie wordt niet verleden voordat het verzet is inge-
trokken, de beslissing waarbij het verzet ongegrond is verklaard uitvoerbaar is of, bij 
gegrondverklaring, de vastgestelde waarborg of zekerheid is gesteld.  

4. 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 
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waarop alle fuserende rechtspersonen de nederlegging van het voorstel tot fusie hebben 
aangekondigd.  

3. Een besluit tot fusie wordt genomen op dezelfde wijze en met dezelfde meerderheid 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 afzon-
derlijke 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. De notulen van de vergaderin-
gen waarin tot fusie wordt besloten worden opgemaakt bij notariële akte.  

4. Het derde lid is niet van toepassing, voor zover de statuten een andere regeling voor 
besluiten tot fusie geven.  

5. Een besluit tot fusie van een stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de 
rechter, tenzij uitsluitend stichtingen bij de fusie betrokken zijn en de statuten van deze 
stichtingen het mogelijk maken alle bepalingen daarvan te wijzigen. De rechter wijst het 
verzoek af, indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de fusie strijdig is met 
het belang van de stichting of dat de belangen van aangeslotenen of derden onevenre-
dig worden geschaad.  

 
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 wordt slechts verleden binnen zes maanden na de 
aankondiging van de nederlegging van het voorstel of, indien dit als gevolg van gedaan 
verzet niet mag, binnen een maand na het in artikel 316, derde lid, bedoelde tijdstip.  

2. Aan de voet van de akte verklaart de notaris dat hem is gebleken dat de vormvoorschrif-
ten in acht zijn genomen voor alle besluiten die deze en de volgende afdeling en de 
statuten en het reglement, bedoeld in artikel 150, tweede lid, voor het tot stand komen 
van de fusie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in deze en de volgende afde-
ling, in de statuten en in het reglement gegeven voorschriften zijn nageleefd.  

3. De artikelen 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de 
vereiste stukken worden aangeboden ten kantore van het handelsregister van de ver-
krijgende en van elke gefuseerde rechtspersoon. Bij de toepassing van artikel 24 wordt 

sie, fusiehandeling en fusiebalans.  
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 kan 
worden ingeschreven. Gaat door de fusie een registergoed op de verkrijgende rechts-
persoon over, dan is deze verplicht binnen deze termijn aan de bewaarder van de open-
bare registers, bedoeld in titel 1, afdeling 2 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 ver-

dwijnende 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 gelijk-
waardige vervanging geven.  
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Artikel 320 
 
1. Degene die, anders dan als lid of aandeelhouder, een bijzonder recht jegens een ver-

dwijnende 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 schadevergoeding. Schadevergoeding kan niet worden gevorderd door ie-
mand die reeds op de voet van artikel 316 schadevergoeding heeft verzocht, tenzij de 
rechter in die procedure op dat verzoek nog niet heeft beslist.  

2. De schadevergoeding wordt bij gebreke van overeenstemming bepaald door een of 
meer onafhankelijke deskundigen, ten verzoeke van de meest gerede partij te benoe-
men door de rechter in eerste aanleg van de statutaire zetel van de verkrijgende rechts-
persoon.  

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 gege-

vens van een verdwijnende rechtspersoon zal verantwoorden in de eigen jaarrekening 
of andere financiële verantwoording, is het laatste boekjaar van die verdwijnende rechts-
persoon 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.  

 
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 blij-
ven, 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 in artikel 318, derde lid, 
bedoelde registers. De vordering kan niet worden ingesteld door iemand die reeds op 
de voet van artikel 316 wijziging of ontbinding van de overeenkomst heeft verzocht, ten-
zij de rechter in die procedure op dat verzoek nog niet heeft beslist.  

3. Indien uit de wijziging of ontbinding van de overeenkomst schade ontstaat voor de we-
derpartij, 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, vierde en vijfde lid, artikel 316, derde lid, of 

318, tweede lid;  
 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; 

 d. wegens het niet naleven van artikel 317, vijfde lid.  
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2. Vernietiging geschiedt op vordering tegen de verkrijgende rechtspersoon van een lid, 
aandeelhouder, bestuurder of andere belanghebbende. Een niet door de rechter vernie-
tigde 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 in artikel 318, derde lid, bedoelde registers.  

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 wor-

den 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 de registers waarin de fusie ingevolge artikel 
318, derde lid, 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 
van derden en herroeping zijn niet toegestaan.  

 
Artikel 323a 
 
1. Een rechtspersoon kan fuseren met een met zijn rechtsvorm vergelijkbare buitenlandse 

rechtspersoon, mits het recht dat die buitenlandse rechtspersoon beheerst dit toelaat. 
Aan de akte van fusie wordt alsdan een verklaring gehecht van de daartoe bevoegde 
autoriteit of, bij gebreke daaraan, van een op het rechtsgebied van de buitenlandse 
rechtspersoon deskundige, dat het recht dat de buitenlandse rechtspersoon beheerst 
de fusie als omschreven in het fusievoorstel toelaat.  

2. Onverminderd de voorschriften die dienen te worden nageleefd ingevolge het recht dat 
de buitenlandse rechtspersoon beheerst, zijn, tenzij uit de wet anders voortvloeit, op de 
fusie met een buitenlandse rechtspersoon de artikelen 309 tot en met 323 zoveel mo-
gelijk van toepassing.  

3. Tenzij de verkrijgende rechtspersoon een rechtspersoon naar Arubaans recht is of zich 
daarin met het van kracht worden van de fusie omzet, wordt door de verdwijnende 
rechtspersoon naar Arubaans recht in aanvulling op artikel 314, tegelijkertijd met de 
aankondiging van het voornemen tot fusie en de deponering van de in dat artikel be-
doelde stukken, van de bedoelde aankondiging en deponering schriftelijk kennis gege-
ven aan de leden dan wel aandeelhouders en elke bij de rechtspersoon bekende 
schuldeiser, contractuele wederpartij, alsmede iedere bijzonder rechthebbende in de zin 
van artikel 320.  

4. In het geval van een fusie van een naamloze vennootschap of een vennootschap met 
beperkte aansprakelijk met een buitenlandse verkrijgende rechtspersoon die daarbij niet 
de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of een vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid aanneemt,  

 a. wordt indien de verkrijgende vennootschap aandelen toekent ingevolge de fusie, in 
aanvulling op artikel 312, in het fusievoorstel tevens de waarde vermeldt van de aan-
delen in het kapitaal van de verdwijnende vennootschap, zo nodig onderscheiden 
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naar soort en aanduiding, vastgesteld door een deskundige als bedoeld in artikel 
121; van de waardering wordt een verslag opgemaakt waarop artikel 314, tweede lid 
van overeenkomstige toepassing is; en  

 b. geeft de vennootschap tegelijkertijd met de deponering en aankondiging, de minister, 
belast met justitiële aangelegenheden, en de minister, belast met economische aan-
gelegenheden, schriftelijk kennis van het voornemen tot omzetting en van de depo-
nering van die stukken.  

5. Het vierde lid, onderdeel a, blijft buiten toepassing indien de algemene vergadering van 
aandeelhouders daartoe met instemming van alle aandeelhouders besluit, indien de 
aandelen van de verdwijnende vennootschap zijn toegelaten tot de officiële notering van 
een gereglementeerde effectenbeurs die onder overheidstoezicht staat of onder toezicht 
staat van een van overheidswege erkende autoriteit of instelling, of indien de verkrij-
gende vennootschap ingevolge het fusievoorstel dergelijke aandelen toekent. Artikel 
323b blijft alsdan eveneens buiten toepassing.  

6. Elke bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk naast de rechtspersoon voor de verbintenis-
sen van de vennootschap van vóór de fusie jegens degene aan wie geen aanschrijving 
is geschied als bedoeld in het vierde lid, onderdeel a. De aansprakelijkheid vervalt door 
verloop van één jaar na inschrijving van de fusie in het handelsregister.  

7. Artikel 323 is van toepassing met dien verstande dat de fusie niet tot stand komt indien 
het recht dat de buitenlandse rechtspersoon beheerst de fusie niet toelaat.  

8. Ten aanzien van de in artikel 318, tweede lid, bedoelde verklaring kan de notaris zich 
verlaten op een verklaring van de autoriteit die daartoe bevoegd is naar het recht dat de 
buitenlandse rechtspersoon beheerst of, bij gebreke daaraan, van een op het rechtsge-
bied van de buitenlandse rechtspersoon deskundige, dat aan de voorschriften voor fusie 
die gelden voor de buitenlandse vennootschap is voldaan, onverminderd het negende 
lid.  

9. Indien ingevolge het recht dat op de buitenlandse rechtspersoon van toepassing is de 
fusie niet van kracht wordt op de dag na het passeren van de notariële akte van fusie, 
wordt hiervan in de verklaring, bedoeld in artikel 318, tweede lid, melding gemaakt. In 
dat geval wordt de fusie van kracht op het door dat recht aangewezen tijdstip. De notaris 
draagt alsdan zorg dat zo spoedig mogelijk van het van kracht worden van de fusie 
opgaaf wordt gedaan ten kantore van het handelsregister.  

 
Artikel 323b 
 
1. In geval van een fusie als bedoeld in artikel 323a, vierde lid, wordt een besluit tot fusie 

niet van kracht indien één of meer aandeelhouders die tegen het voorstel tot fusie heb-
ben gestemd of één of meer aandeelhouders zonder stemrecht, ter vergadering de ven-
nootschap verzoeken hen de waarde van hun aandelen, bedoeld in artikel 323a, vierde 
lid, onderdeel a, uit te keren. De identiteit van deze aandeelhouders wordt opgetekend 
in de notulen van de vergadering. Bij statuten kan het recht van aandeelhouders als 
bedoeld in dit lid worden uitgesloten of beperkt; artikel 323a, vierde lid, onderdeel a, mist 
dan in zoverre toepassing.  

2. De besturen stellen in het geval als bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, een nieuw 
fusievoorstel op, uitgaande van de situatie dat de uitkering, bedoeld in het eerste lid, 
heeft plaatsgehad en de aandelen waarop die uitkering betrekking heeft, zijn vervallen; 
artikel 314, derde lid, en artikel 316 missen toepassing indien het voor de uitkering be-
nodigde bedrag wordt verkregen door bijstorting of indien geen recht op uitkering be-
staat, in welk geval de termijn, bedoeld in artikel 317, tweede lid, kan worden bekort met 
instemming van alle, met betrekking tot het in het volgende lid bedoelde besluit, stem-
gerechtigden. Artikel 323a, vierde lid, onderdeel b, blijft buiten toepassing.  

3. Het bestuur gaat niet over tot uitkering van de waarde als bedoeld in het eerste lid, dan 
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nadat de algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten tot fusie overeen-
komstig het gewijzigde voorstel. Aan de aandeelhouders, bedoeld in het eerste lid, komt 
hierbij geen stemrecht toe.  

4. Onverminderd artikel 316, mag de akte van fusie niet worden verleden voordat de 
waarde, bedoeld in het eerste lid, is uitgekeerd. De aandelen waarop de uitkering be-
trekking heeft, vervallen op het moment dat de fusie van kracht wordt.  

5. Het tweede tot en met het vierde lid blijven buiten toepassing indien alle aandelen 
waarop het verzoek als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft, zijn overgenomen door 
een of meer andere aandeelhouders die geen verzoek als bedoeld in het eerste lid heb-
ben gedaan. Het fusiebesluit wordt alsdan in afwijking van het eerste lid van kracht op 
het moment dat alle aandelen zijn overgegaan.  

 
Artikel 323c 
 
1. De fusie met een buitenlandse verkrijgende rechtspersoon die met het van kracht wor-

den van de fusie niet de rechtsvorm aanneemt van een rechtspersoon naar Arubaans 
recht, heeft geen rechtsgevolg indien de minister, belast met justitiële aangelegenheden, 
of de minister, belast met economische aangelegenheden, zich daartegen heeft verzet 
om redenen van algemeen belang door nederlegging van een daarop betrekking heb-
bende verklaring ten kantore van het handelsregister binnen een maand na de in artikel 
323a, vierde lid, onderdeel b, bedoelde kennisgeving. Tegen het verzet staat voor de 
vennootschap beroep open bij de rechter.  

2. De akte van fusie wordt niet worden verleden voordat het verzet is ingetrokken of de 
opheffing van het verzet onherroepelijk is.  

 
Afdeling 3 Bijzondere bepalingen voor fusies van naamloze vennootschappen en vennoot-

schappen met beperkte aansprakelijkheid 
 
Artikel 324 

 
Deze afdeling is van toepassing, indien een naamloze vennootschap of vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid fuseert. 
 
Artikel 325 
 
1. Indien aandelen of certificaten van aandelen van een te fuseren vennootschap zijn op-

genomen in de prijscourant van een beurs, kan de ruilverhouding afhankelijk zijn van de 
prijs van die aandelen onderscheidenlijk certificaten op die beurs 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 schuldvor-
deringen, mag het gezamenlijke bedrag daarvan een tiende van het door de toegekende 
aandelen vertegenwoordigde eigen vermogen niet te boven gaan.  

3. Bij de akte van fusie kan de verkrijgende vennootschap eigen aandelen die zij zelf of 
een andere fuserende vennootschap houdt, intrekken tot ten hoogste het bedrag waar-
mee door de toegekende aandelen in het kapitaal wordt deelgenomen.  

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

 
Artikel 326 
 
1. Het voorstel tot fusie bevat naast de in artikel 312 genoemde gegevens:  
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 a. de ruilverhouding van de aandelen en eventueel de omvang van de betalingen krach-
tens de ruilverhouding;  

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

 c. hoeveel aandelen eventueel zullen worden ingetrokken met toepassing van artikel 
325, derde lid;  

 d. een fusiebalans van de verkrijgende vennootschap;  
 e. of bij de fusie een reglement als bedoeld in artikel 150, tweede lid, van kracht wordt, 

wordt gewijzigd of wordt ingetrokken.  
2. De fusiebalans van de verkrijgende vennootschap toont een eigen vermogen als om-

schreven in artikel 118, vijfde lid, dat niet lager is dan het bedrag waarmee na de fusie 
in het kapitaal van de verkrijgende vennootschap wordt deelgenomen. Zij heeft betrek-
king op het vermoedelijke tijdstip van de fusie. Gegevens daarvoor mogen worden ont-
leend aan de in artikel 313, tweede lid, bedoelde jaarrekeningen of vermogensopstellin-
gen. Afwijkingen daarvan worden toegelicht.  

 
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 betrek-

kelijke 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 externe deskundige als bedoeld in artikel 121 onder-

zoekt het voorstel tot fusie en verklaart of de voorgestelde ruilverhouding van de aande-
len, mede gelet op de bijgevoegde stukken, naar zijn oordeel redelijk is. Hij stelt tevens 
een verslag op, waarin hij zijn oordeel geeft over de fusiebalans van de verkrijgende 
vennootschap en de mededelingen, bedoeld in artikel 327. De eerste en de tweede vol-
zin, voor zover zij betrekking heeft op de mededelingen als bedoeld in artikel 327, blijven 
buiten toepassing indien alle aandeelhouders van de fuserende vennootschappen en 
eventuele andere stemgerechtigden daarmee instemmen. 

2. Indien een van de fuserende vennootschappen een naamloze vennootschap is, wordt bij 
deze slechts dezelfde persoon als bij een andere fuserende rechtspersoon als deskun-
dige aangewezen, indien de algemene vergadering het besluit daartoe heeft goedge-
keurd.  

3. De deskundigen zijn bij alle fuserende vennootschappen gelijkelijk tot onderzoek be-
voegd.  

4. Op de verklaring van de deskundige is artikel 314 van overeenkomstige toepassing en 
op zijn verslag artikel 314, tweede en derde lid.  

 
Artikel 331 
 
1. Tenzij de statuten anders bepalen, kan een verkrijgende vennootschap bij bestuursbe-

sluit tot fusie besluiten. De statuten of het reglement als bedoeld in artikel 150, tweede 
lid, van de verkrijgende vennootschap kunnen alsdan niet worden gewijzigd door het 
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van kracht worden van de fusie. 
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 tiende van het eigen vermogen vertegenwoordigen, of een zoveel gerin-
ger 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. Artikel 317 is dan van toepassing.  

4. Op een besluit tot fusie van een naamloze vennootschap dan wel van een vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid is artikel 134, vierde tot en met achtste lid, respectieve-
lijk artikel 180, derde tot en met zevende lid, en artikel 181, tweede lid, van overeenkom-
stige toepassing. 

 
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 tot en met 328 niet van toepassing.  

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

3. Indien alle aandeelhouders van de fuserende vennootschappen en eventuele andere 
stemgerechtigden daarmee instemmen, blijft artikel 327 buiten toepassing. In dat geval 
blijft ook artikel 328, eerste lid, eerste en tweede volzin, voor zover zij betrekking heeft 
op de mededelingen als bedoeld in artikel 327, buiten toepassing. 

4. Indien een verkrijgende vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of 
stichting fuseert met een naamloze vennootschap of een vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid waarvan zij alle aandelen houdt, zijn de bepalingen van deze afdeling 
niet van toepassing.  

 
Artikel 334 
 
1. De akte van fusie kan bepalen dat de aandeelhouders van de verdwijnende vennoot-

schappen 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 alle aandelen van de verkrijgende vennootschap houdt. 
De artikelen 317, eerste tot en met vierde lid, en 331 zijn op het besluit van de groeps-
maatschappij van overeenkomstige toepassing.  

3. De groepsmaatschappij die de aandelen toekent geldt naast de verkrijgende vennoot-
schap als fuserende rechtspersoon. Op haar rusten de verplichtingen die ingevolge de 
artikelen 312 tot en met 328 op een verkrijgende vennootschap rusten, met uitzondering 
van de verplichtingen uit de artikelen 316, 317, 318, vierde lid, 321, tweede lid, en 323, 
zevende lid; voor de toepassing van artikel 328, derde lid, blijft zij buiten beschouwing. 
De artikelen 312, tweede lid, onderdeel b, 320, 325, derde lid, en 326, eerste lid, onder-
deel b, gelden alsdan niet voor de verkrijgende vennootschap.  

 
Afdeling 4 Algemene bepalingen omtrent splitsingen 

 
Artikel 335 
 
1. Splitsing is zuivere splitsing en afsplitsing.  
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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 rechts-
personen.  

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 overeen-
komstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door een of 
meer andere rechtspersonen.  

4. Partij bij de splitsing is de splitsende rechtspersoon, alsmede elke verkrijgende rechts-
persoon, met uitzondering van rechtspersonen die bij de splitsing worden opgericht. 

5. Indien na zuivere splitsing blijkt dat voor de overgang van een vermogensbestanddeel 
een nadere handeling is vereist, kan deze handeling namens de gesplitste rechtsper-
soon worden verricht door de rechtspersoon die als verkrijger van dat vermogensbe-
standdeel is aangemerkt.  

6. Indien een verdwijnende vennootschap aansprakelijke aandeelhouders kent als bedoeld 
in artikel 166, is het vijfde lid van voornoemd artikel, van overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen die zijn verricht vóór 
het van kracht worden van de splitsing. 

 
Artikel 336 
 
1. De partijen bij een splitsing moeten dezelfde rechtsvorm hebben.  
2. Wordt een verkrijgende rechtspersoon bij de splitsing opgericht, dan moet hij de rechts-

vorm hebben van de splitsende rechtspersoon.  
3. Voor de toepassing van dit artikel worden de naamloze vennootschap en de vennoot-

schap met beperkte aansprakelijkheid als rechtspersonen met dezelfde rechtsvorm aan-
gemerkt.  

4. Bij splitsing van een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of stich-
ting kunnen ook naamloze vennootschappen of vennootschappen met beperkte aan-
sprakelijkheid worden opgericht, mits de splitsende rechtspersoon daarvan bij de split-
sing 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 surse-
ance van betaling.  

7. Een splitsende rechtspersoon mag in faillissement of surseance van betaling zijn, mits 
alle verkrijgende rechtspersonen bij de splitsing opgerichte naamloze vennootschappen 
of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 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 surseance van betaling is, behoeft het besluit tot splitsing de goedkeu-
ring van de bewindvoerder. Artikel 338, tweede lid, artikel 340, tweede lid, onderdeel e, 
voor zover het betreft de waarde van het deel van het vermogen dat de splitsende 
rechtspersoon zal behouden, artikel 341, tweede lid, artikel 343, eerste lid, en artikel 
361, derde lid, gelden niet in faillissement; artikel 338, tweede lid, geldt niet in surseance.  

 
Artikel 337 
 
1. Indien het gehele vermogen van de splitsende rechtspersoon overgaat, houdt hij door 

het van kracht worden van de splitsing op te bestaan.  
2. Het eerste lid geldt niet, indien ten minste een verkrijgende rechtspersoon een bij de 
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splitsing opgerichte naamloze vennootschap of vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid is en de splitsende rechtspersoon daarvan bij de splitsing alle aandelen verkrijgt.  

 
Artikel 338 
 
1. De waarde van het deel van het vermogen van de splitsende rechtspersoon dat elke 

verkrijgende rechtspersoon verkrijgt ten tijde van de splitsing, mag niet negatief zijn.  
2. Hetzelfde geldt voor het eigen vermogen dat een voortbestaande splitsende rechtsper-

soon behoudt.  
 
Artikel 339 
 
1. De leden of aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon worden door de splitsing 

lid of aandeelhouder van alle verkrijgende rechtspersonen.  
2. Geen aandelen in een verkrijgende vennootschap worden verkregen voor aandelen in 

een splitsende vennootschap die door of voor rekening van die verkrijgende vennoot-
schap of door of voor rekening van de splitsende vennootschap worden gehouden.  

3. Het eerste lid geldt voorts niet voor zover:  
 a. alle aandelen in de verkrijgende vennootschappen direct of indirect worden gehou-

den door of voor rekening van de splitsende vennootschap en de splitsende ven-
nootschap niet ophoudt te bestaan;  

 b. ten aanzien van verkrijgende vennootschappen artikel 360 of artikel 363 wordt toe-
gepast;  

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

 
Artikel 340 
 
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 statutaire zetel van de partijen bij de splitsing en, voor zover 

de verkrijgende rechtspersonen bij de splitsing worden opgericht, van deze rechts-
personen;  

 b. de statuten van de verkrijgende rechtspersonen en van de voortbestaande split-
sende 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 ge-
deelte daarvan;  

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

 e. de waarde, bepaald naar de dag waarop de in artikel 341, tweede, lid bedoelde jaar-
rekening of tussentijdse vermogensopstelling van de splitsende rechtspersoon be-
trekking heeft en berekend met inachtneming van de derde volzin 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 
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voortbestaande splitsende rechtspersoon bij de splitsing zal verkrijgen;  
 f. welke rechten of vergoedingen ingevolge artikel 349 ten laste van de verkrijgende 

rechtspersonen worden toegekend aan degenen die anders dan als lid of aandeel-
houder bijzondere rechten hebben jegens de splitsende rechtspersoon, zoals rech-
ten 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 ver-
krijgende rechtspersonen en van de voortbestaande splitsende rechtspersoon, als-
mede, 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 aan-
deelhouders van de splitsende rechtspersoon van het lidmaatschap of aandeelhou-
derschap 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. Indien een partij bij de splitsing een naamloze vennootschap is waarvan de statuten een 
bepaling bevatten als bedoeld in artikel 139, moet het voorstel tot splitsing zijn goedge-
keurd door de raad van commissarissen van die vennootschap en wordt het door de 
commissarissen medeondertekend; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, 
dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.  

 
Artikel 341 
 
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 werkzaam-
heden 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 
van het voorstel tot splitsing is verstreken, maakt het bestuur een jaarrekening of tus-
sentijdse 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 inde-
ling 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.  

 
Artikel 342 
 
1. Elke partij bij de splitsing legt ten kantore van het handelsregister neer:  
 a. het voorstel tot splitsing;  
 b. de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen of andere financiële verantwoordingen 

van de partijen bij de splitsing, met de deskundigenverklaring 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, 
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voor zover deze ter inzage liggen of moeten liggen;  
 d. tussentijdse vermogensopstellingen of niet goedgekeurde jaarrekeningen, voor zo-

ver vereist ingevolge artikel 341, tweede lid, en voor zover de jaarrekening van de 
rechtspersoon ter inzage moet liggen.  

De genoemde bescheiden kunnen worden neergelegd in het Papiaments, Engels of 
Spaans, zonder dat hiervan een beëdigde vertaling in het Nederlands is bijgevoegd. 

2. Tegelijkertijd legt het bestuur de stukken, met inbegrip van de laatste drie goedgekeurde 
jaarrekeningen en jaarverslagen die niet ter openbare inzage hoeven te liggen, samen 
met de toelichtingen van de besturen op het voorstel alsmede indien toepasselijk, het 
reglement als bedoeld in artikel 150, tweede lid, zoals dat met het van kracht worden 
van de splitsing zal gelden, neer ten kantore van de rechtspersoon of, bij gebreke van 
een kantoor, aan de woonplaats van een bestuurder en, indien van toepassing, op het 
kantooradres van de wettelijk vertegenwoordiger. 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 
en, indien van toepassing, op het kantooradres van de wettelijk vertegenwoordiger, nog 
zes maanden nadien ter inzage voor de leden of aandeelhouders en voor hen die een 
bijzonder recht jegens de rechtspersoon hebben, zoals een recht op een uitkering van 
winst, tot het nemen van aandelen of tot het bijwonen van vergaderingen. In dit tijdvak 
kunnen zij kosteloos een afschrift daarvan krijgen.  

3. De partijen bij de splitsing kondigen in de Landscourant van Aruba en een in Aruba 
verschijnend nieuwsblad aan dat de stukken zijn neergelegd, met opgave van de open-
bare registers waar zij liggen en van het adres waar zij krachtens het tweede lid ter 
inzage liggen. Indien het besluit tot splitsing moet worden goedgekeurd op de voet van 
artikel 346, vijfde lid, wordt mededeling gedaan van het tijdstip van behandeling van het 
goedkeuringsverzoek.  

4. Indien de besturen van de partijen bij de splitsing het voorstel tot splitsing wijzigen, is 
het eerste tot en met het derde lid van overeenkomstige toepassing.  

5. Het tweede lid is niet van toepassing op stichtingen.  
 
Artikel 343 
 
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 omstandigheden 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 344 
 
1. Een rechtsverhouding waarbij de splitsende rechtspersoon partij is mag, op straffe van 

gegrondverklaring van een verzet als bedoeld in artikel 345, slechts in haar geheel over-
gaan.  

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

3. Indien een rechtsverhouding mede verbonden is met vermogensbestanddelen die de 
voortbestaande splitsende rechtspersoon behoudt, is het tweede lid te zijnen aanzien 
van overeenkomstige toepassing.  
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4. Het eerste tot en met derde lid laten de rechten die de wederpartij bij een rechtsverhou-
ding kan ontlenen aan artikel 351 onverlet.  

 
Artikel 345 
 
1. Tot een maand nadat alle partijen bij de splitsing de nederlegging van het voorstel tot 

splitsing hebben aangekondigd kan iedere schuldeiser of contractuele wederpartij van 
zulk een partij, alsmede iedere bijzonder rechthebbende in de zin van artikel 349, door 
een verzoekschrift bij de rechter in eerste aanleg van de statutaire zetel van zulk een 
partij tegen een aangekondigde splitsing in verzet komen op de grond dat het voorstel 
ten aanzien van zijn rechtsverhouding strijdt met artikel 344 of dat hij anderszins in zijn 
positie als crediteur, contractuele wederpartij of bijzonder rechthebbende wordt ge-
schaad. In voorkomende gevallen vermeldt het verzoekschrift welke zekerheid, waar-
borg, contractswijziging, ontbinding of schadevergoeding wordt verlangd.  

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 voor-
stel tot splitsing aan te brengen en het gewijzigde voorstel overeenkomstig artikel 342 
openbaar te maken. Oordeelt hij dat het verzet om een andere aangevoerde reden ge-
grond is dan bepaalt hij de door een of meer bij de splitsing betrokken partijen of een 
derde te stellen zekerheid of waarborg of te betalen schadevergoeding, dan wel de con-
tractswijziging of ontbinding die zal gelden wanneer de splitsing tot stand komt. Aan een 
contractswijziging of ontbinding kan hij een per de datum van de splitsing ingaande, op 
een of meer partijen rustende verplichting tot schadevergoeding verbinden.  

3. De in artikel 347 bedoelde akte van splitsing mag niet worden verleden voordat het ver-
zet is ingetrokken, de beslissing waarbij het verzet ongegrond is verklaard uitvoerbaar 
is of, bij gegrondverklaring om een andere reden dan schending van artikel 344, de 
vastgestelde zekerheid of waarborg is gesteld.  

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 344 is overgegaan geheel 

of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een of meer door hem aan te wijzen verkrij-
gende rechtspersonen of aan de voortbestaande gesplitste rechtspersoon, of bepa-
len 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 als bedoeld een dwangsom verbinden.  
5. Indien door een overdracht als bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, de overdragende 

of verkrijgende rechtspersoon nadeel lijdt, is de andere rechtspersoon gehouden dit na-
deel te compenseren.  

 
Artikel 346 
 
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 van het voorstel tot splitsing 
hebben aangekondigd.  

3. Een besluit tot splitsing wordt genomen op dezelfde wijze en met dezelfde meerderheid 
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 split-
sing de grootste daarvan vereist, en sluiten de statuten wijziging van bepalingen uit, dan 



BOEK 2 

213 
 

zijn de stemmen van alle stemgerechtigde leden of aandeelhouders vereist; een en an-
der tenzij die bepalingen na de splitsing onverminderd zullen gelden. De notulen van de 
vergaderingen waarin tot splitsing wordt besloten worden opgemaakt bij notariële akte.  

4. Het derde lid geldt niet voor zover de statuten een andere regeling voor besluiten tot 
splitsing geven.  

5. Een besluit tot splitsing van een stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de 
rechter, tenzij uitsluitend stichtingen bij de splitsing betrokken zijn en de statuten van 
deze stichtingen het mogelijk maken alle bepalingen daarvan te wijzigen. De rechter 
wijst het verzoek af, indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de splitsing 
strijdig is met het belang van de stichting of dat de belangen van aangeslotenen of der-
den onevenredig worden geschaad.  

 
Artikel 347 
 
1. De splitsing 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 maan-
den na de aankondiging van de nederlegging van het voorstel tot splitsing of, indien dit 
als gevolg van gedaan verzet niet mag, binnen een maand na het in artikel 345, derde 
lid bedoelde tijdstip.  

2. Aan de voet van de akte verklaart de notaris dat hem is gebleken dat de vormvoorschrif-
ten in acht zijn genomen voor alle besluiten die deze en de volgende afdeling en de 
statuten en het reglement, bedoeld in artikel 150, tweede lid, voor het tot stand komen 
van de splitsing vereisen en dat voor het overige de daarvoor in deze en de volgende 
afdeling, in de statuten en in het reglement gegeven voorschriften zijn nageleefd. Aan 
de akte wordt de in artikel 340, tweede lid, onderdeel d, bedoelde beschrijving gehecht.  

3. De artikelen 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de 
vereiste stukken worden aangeboden ten kantore van het handelsregister van elk van 

deling en splitsingsbalans.  
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 beheer-
ders van andere openbare registers waarin overgang van rechten of de splitsing kan 
worden ingeschreven. Gaat door de splitsing een registergoed op een verkrijgende ven-
nootschap over, dan is de gesplitste rechtspersoon of, zo deze bij de splitsing is opge-
houden te bestaan, elk van de verkrijgende rechtspersonen in zijn plaats verplicht bin-
nen deze termijn aan de bewaarder van de openbare registers, bedoeld in titel 1, afde-
ling 2 van Boek 3, de voor de inschrijving van de splitsing vereiste stukken aan te bieden.  

 
Artikel 348 
 
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 blijft voortbestaan, blijft daarnaast het be-
staande 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 gelijk-
waardige vervanging geven.  
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Artikel 349 
 
1. Degene die, anders dan als lid of aandeelhouder, een bijzonder recht jegens de split-

sende 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 schadever-
goeding krijgen. Schadevergoeding kan niet worden gevorderd door iemand die reeds 
op de voet van artikel 345 schadevergoeding heeft verzocht, tenzij de rechter in die 
procedure op dat verzoek niet heeft beslist.  

2. De schadevergoeding wordt bij gebreke van overeenstemming bepaald door een of 
meer onafhankelijke deskundigen, ten verzoeke van de meest gerede partij te benoe-
men door de rechter in eerste aanleg van de statutaire zetel van de splitsende rechts-
persoon.  

3. Artikel 348 is van overeenkomstige toepassing op pandrecht of vruchtgebruik dat op de 
bijzondere rechten was gevestigd.  

 
Artikel 350 
 
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 betref-
fende 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 ver-
plichtingen omtrent zijn jaarrekening of andere financiële verantwoording na de splitsing 
op de gezamenlijke verkrijgende rechtspersonen.  

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.  

 
Artikel 351 
 
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 ver-
leend.  

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 in artikel 347, derde lid, 
bedoelde registers. De vordering kan niet worden ingesteld door iemand die reeds op 
de voet van artikel 345 wijziging of ontbinding van de overeenkomst heeft verzocht, ten-
zij de rechter in die procedure op dat verzoek niet heeft beslist.  

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

 
Artikel 352 
 
1. Het tweede tot en met vierde lid zijn van toepassing indien van een vermogensbestand-

deel aan de hand van de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving niet kan wor-
den bepaald welke rechtspersoon daarop na de splitsing rechthebbende is.  
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2. Indien het gehele vermogen van de gesplitste rechtspersoon is overgegaan, zijn de ver-
krijgende 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 recht-
hebbende.  

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

 
Artikel 353 
 
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 voortbe-
staande 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 aanspra-
kelijkheid 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 voort-
bestaande gesplitste rechtspersoon zijn niet tot nakoming gehouden voordat de laatst-
bedoelde rechtspersoon in de nakoming van de verbintenis is tekortgeschoten.  

5. Ten aanzien van de aansprakelijkheid zijn de bepalingen betreffende hoofdelijke ver-
bondenheid van overeenkomstige toepassing.  

 
Artikel 354 
 
1. De rechter kan een splitsing alleen vernietigen:  
 a. indien de door een notaris ondertekende akte van splitsing geen authentiek geschrift 

is;  
 b. wegens het niet naleven van artikel 336, vijfde of zesde lid, artikel 345, derde lid, of 

de eerste volzin van artikel 347, tweede lid;  
 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 346, vijfde lid.  
2. Vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechter van de statutaire zetel van de 

gesplitste rechtspersoon op vordering tegen alle verkrijgende rechtspersonen en de 
voortbestaande gesplitste rechtspersoon van een lid, aandeelhouder, bestuurder of an-
dere 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 in artikel 347, derde lid, bedoelde registers.  

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 
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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 de registers waarin de splitsing ingevolge 
artikel 347, derde lid, 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 rechtsper-
sonen zijn ontstaan na de splitsing en voordat de vernietiging in de registers is inge-
schreven.  

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

 
Afdeling 5 Bijzondere bepalingen voor splitsingen waarbij een naamloze vennootschap of 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gesplitst of opgericht 
 
Artikel 355 
 
Deze afdeling is van toepassing, indien bij een splitsing een naamloze vennootschap of een 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gesplitst of wordt opgericht.  
 
Artikel 356 
 
1. Indien aandelen of certificaten van aandelen van een splitsende vennootschap zijn op-

genomen in de prijscourant van een beurs, kan de ruilverhouding afhankelijk zijn van de 
prijs van die aandelen onderscheidenlijk certificaten op die beurs op een of meer in het 
voorstel tot splitsing te bepalen tijdstippen, gelegen voor de dag waarop de splitsing van 
kracht wordt.  

2. Indien krachtens de ruilverhouding van de aandelen recht bestaat op geld of schuldvor-
deringen, mag het gezamenlijke bedrag daarvan een tiende van het door de toegekende 
aandelen vertegenwoordigde eigen vermogen niet te boven gaan.  

3. Bij de akte van splitsing kan een verkrijgende vennootschap eigen aandelen die zij zelf 
houdt of krachtens de akte van splitsing verkrijgt, intrekken tot ten hoogste het bedrag 
waarmee door de toegekende aandelen in het kapitaal wordt deelgenomen.  

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

 
Artikel 357 
 
1. Het voorstel tot splitsing bevat naast de in artikel 340 genoemde gegevens:  
 a. de ruilverhouding van de aandelen en eventueel de omvang van de betalingen krach-

tens 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 

356, derde lid;  
 d. een splitsingsbalans van alle partijen bij de splitsing die naamloze vennootschap of 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn en niet ophouden te bestaan;  
 e. of bij de splitsing een reglement als bedoeld in artikel 150, tweede lid, van kracht 

wordt, wordt gewijzigd of ingetrokken.  
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2. De in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde splitsingsbalans toont een eigen vermogen 
als omschreven in artikel 118, vijfde lid, dat niet lager is dan het bedrag waarmee na de 
splitsing in het kapitaal van de betrokken vennootschap wordt deelgenomen. Zij heeft 
betrekking op het vermoedelijke tijdstip van de splitsing. Gegevens daarvoor mogen 
worden ontleend aan de in artikel 341, tweede lid, bedoelde jaarrekeningen of vermo-
gensopstellingen. Afwijkingen daarvan worden toegelicht.  

 
Artikel 358 
 
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 betrek-

kelijke 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 359 
 
1. Een door het bestuur aangewezen externe deskundige als bedoeld in artikel 121 moet 

het voorstel tot splitsing onderzoeken en moet verklaren of de voorgestelde ruilverhou-
ding van de aandelen, mede gelet op de bijgevoegde stukken, naar zijn oordeel redelijk 
is. Hij moet tevens een verslag opstellen, waarin hij zijn oordeel geeft over de splitsings-
balansen bedoeld in artikel 357, eerste lid, onderdeel d, en de mededelingen, bedoeld 
in artikel 358. De eerste en de tweede volzin, voor zover zij betrekking heeft op de me-
dedelingen als bedoeld in artikel 358, blijven buiten toepassing indien alle aandeelhou-
ders van elke partij bij de splitsing en eventuele andere stemgerechtigden daarmee in-
stemmen. 

2. Indien twee of meer van de partijen bij de splitsing naamloze vennootschappen zijn, 
wordt slechts dezelfde persoon als deskundige aangewezen, indien de algemene ver-
gaderingen het besluit daartoe hebben goedgekeurd.  

3. De deskundigen zijn bij alle partijen bij de splitsing gelijkelijk tot onderzoek bevoegd.  
4. Op de verklaring van de deskundige is artikel 342 van overeenkomstige toepassing en 

op zijn verslag artikel 342, tweede en derde lid.  
 
Artikel 360 
 
In het geval van een zuivere splitsing kan de akte van splitsing bepalen dat onderscheiden 
aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon aandeelhouder worden of zullen zijn van 
onderscheiden verkrijgende rechtspersonen. In dat geval:  
a. vermeldt het voorstel tot splitsing naast de in de artikelen 340 en 357 genoemde gege-

vens welke aandeelhouders van welke verkrijgende rechtspersonen aandeelhouder 
worden of zullen zijn;  

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

c. moet de deskundige bedoeld in artikel 359 mede verklaren dat de voorgestelde verde-
ling, 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 vennoot-
schap genomen met een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen in 
een vergadering waarin ten minste 95% van het door de aandelen vertegenwoordigde 
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vermogen is vertegenwoordigd. In het geval dat slechts één van de aandeelhouders, 
enig aandeelhouder wordt of zal zijn in een van de verkrijgende rechtspersonen, behoeft 
het besluit tot splitsing tevens de instemming van de desbetreffende aandeelhouder. 

 
Artikel 361 
 
1. Tenzij de statuten anders bepalen, kan een verkrijgende vennootschap bij bestuursbe-

sluit tot splitsing besluiten. Hetzelfde geldt voor de splitsende vennootschap, mits de 
splitsende vennootschap enig aandeelhouder is van alle verkrijgende vennootschappen, 
of alle verkrijgende rechtspersonen bij de splitsing opgerichte naamloze vennootschap-
pen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn en de splitsende vennoot-
schap daarvan bij de splitsing enig aandeelhouder wordt. De statuten of het reglement 
als bedoeld in artikel 150, tweede lid, van de verkrijgende vennootschap kunnen alsdan 
niet worden gewijzigd door het van kracht worden van de splitsing. 

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.  

3. Het besluit kan niet worden genomen, indien een of meer aandeelhouders die tezamen 
ten minste een tiende van het eigen vermogen vertegenwoordigen, of een zoveel gerin-
ger 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. Artikel 346 is dan van toepassing.  

4. Op een besluit tot splitsing van een naamloze vennootschap dan wel van een vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid, is artikel 134, vierde tot en met achtste lid res-
pectievelijk artikel 180 derde tot en met zevende lid en artikel 181 tweede lid, van over-
eenkomstige toepassing. 

 
Artikel 362 
 
1. Indien alle verkrijgende vennootschappen bij de splitsing worden opgericht en de split-

sende rechtspersoon daarvan bij de splitsing direct of indirect enig aandeelhouder wordt 
of indien de splitsende rechtspersoon direct of indirect enig aandeelhouder is van alle 
verkrijgende vennootschappen, zijn de artikelen 340, vierde lid, en 357 tot en met 359 
niet van toepassing.  

2. Artikel 358 blijft buiten toepassing indien alle aandeelhouders van elke partij bij de split-
sing en eventuele andere stemgerechtigden daarmee instemmen. In dat geval blijft ook 
artikel 359, eerste lid, eerste en tweede volzin, voor zover zij betrekking heeft op de 
mededelingen als bedoeld in artikel 358, buiten toepassing.  

 
Artikel 363 
 
1. De akte van splitsing kan bepalen dat de aandeelhouders van de splitsende vennoot-

schap aandeelhouder worden van een groepsmaatschappij van een verkrijgende ven-
nootschap. 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 alle aandelen van de verkrijgende vennootschap houdt. 
Artikel 346, eerste tot en met vierde lid, en artikel 361 zijn op het besluit van de groeps-
maatschappij van overeenkomstige toepassing.  

3. De groepsmaatschappij die de aandelen toekent geldt naast de verkrijgende vennoot-
schap als partij bij de splitsing. Op haar rusten de verplichtingen die ingevolge de arti-
kelen 340 tot en met 360 op een verkrijgende rechtspersoon rusten, met uitzondering 
van de verplichtingen uit de artikelen 345, 346 en artikel 350, tweede lid; voor de toe-
passing van artikel 359, vierde lid, blijft zij buiten beschouwing; de artikelen 352, 353 en 
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artikel 354, zevende lid, gelden voor haar niet. Artikel 340, tweede lid, onderdeel b, arti-
kel 356, derde lid, en artikel 357, eerste lid, onderdeel b, gelden alsdan niet voor de 
verkrijgende vennootschap.  

 
 
  


