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Naschrift
In onderdeel 2 verwijst Van Eck naar een passage in de eerste druk van het boek. Splitsing
van Ondernemingen (1996) waarin bij de beëindiging van een joint venture door middel van
een zuivere splitsing wordt verwezen naar art. 2:334cc juncto art. 2:334e lid 2 BW. Zoals
Van Eck terecht opmerkt is de verwijzing naar art. 2:334e lid 2 BW in de volgende druk
(2004) komen te vervallen. Een kwestie van voortschrijdend inzicht; art. 2:334e lid 2 BW is
bij die figuur niet van toepassing (zie Dortmond, hierboven sub 2 aangehaald en Van Solinge,
Ruziesplitsing, in: Conflicten rondom de rechtspersoon, Deventer, Kluwer, p. 85).
Ik blijf hechten aan het beginsel neergelegd in art. 2:334cc BW. Bij deze vorm van splitsing
moeten aandeelhouders van de verdwijnende rechtspersoon aandelen toegekend krijgen in een
verkrijgende rechtspersoon, tenzij daar op grond van de ruilverhouding geen recht bestaat.
Waar ik mij in algemene termen iets kan voorstellen bij een gelijkstelling van “aandeelhouder
worden” met “aandeelhouder zijn” heb ik precies de situatie voor ogen die Van Eck in
onderdeel 1 beschrijft. Een aandeelhouder van een splitsende vennootschap kan al
aandeelhouder zijn van een verkrijgende vennootschap. De toekenning van aandelen door de
verkrijgende vennootschap aan de aandeelhouder van de splitsende vennootschap doet die
persoon dan geen aandeelhouder worden. Het staat voor mij echter buiten kijf dat deze figuur
past binnen de definitie van art. 2:334cc BW.
Tot slot dan nog de door Van Eck beschreven structuur in onderdeel 4. Los van de vraag of in
een dergelijke situatie de in art. 2:334cc sub c bedoelde accountants-verklaring kan worden
verkregen meen ik dat uit het wettelijk systeem voortvloeit dat een vennootschap die
aandeelhouder is van een splitsende vennootschap in het kader van een splitsing geen
aandelen aan zichzelf kan toekennen. Dit beginsel is uitgewerkt in art. 2:334e lid 2 BW.

