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Mr. drs. R.M. Beltzer  
 
Splitsing, overgang van onderneming en werkgeverschap 
 
 
De regeling van de splitsing van rechtspersonen bestaat nu ruim een jaar. Van gebrek aan 
aandacht in de ondernemingsrechtelijke literatuur heeft de splitsingsregeling zeker niet te lijden 
gehad, maar aan de factor arbeid is maar zeer sporadisch aandacht besteed. Oostwouder heeft in 
dit blad reeds gewezen op het feit dat het nog maar de vraag of de – toen nog: voorgestelde - 
splitsingsregeling de belangen van werknemers voldoende beschermt (SMA 1996, p. 536-551). In 
deze bijdrage wordt betoogd dat de werknemers er in de splitsingsregeling bekaaid vanaf komen. 
De nadruk wordt daarbij gelegd op het gegeven dat werknemers als gevolg van de splitsing in 
onzekerheid kunnen verkeren over wie hun werkgever is. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor 
de artikelen 7:662-666 BW (overgang van een onderneming), waarin met de introductie van de 
splitsingsregeling expliciet is opgenomen dat ook splitsing een overgang van een onderneming 
kan bewerkstelligen. Het gevolg hiervan is dat bij de overgang van een onderneming door middel 
van splitsing werknemers zich kunnen beroepen op de bescherming die deze artikelen hun biedt. 
Dit leidt tot een mogelijk extensieve interpretatie van de enkele bepalingen uit de 
splitsingsregeling. 
 
 
1. Inleiding 
 
Vanaf 1 februari 1998 kan een rechtspersoon zich splitsen: op die datum trad de Wet van 24 
december 1997 betreffende de regeling van de splitsing van rechtspersonen in werking.1 
Weliswaar was het voorheen voor een rechtspersoon ook mogelijk (zeggenschap over) onderdelen 
van de onderneming af te stoten, maar dat vereiste een hele reeks handelingen, aangezien het niet 
mogelijk was te bewerkstelligen wat de huidige splitsingsregeling wel mogelijk maakt: overgang 
van vermogen onder algemene titel. Bovendien kan splitsing in tegenstelling tot voorheen nu 
zonder veel moeite fiscaal neutraal plaatsvinden. 
Op een enkeling na2 heeft niemand zich erg beziggehouden met de vraag wat een splitsing kan 
betekenen voor de arbeidsovereenkomsten van de bij de splitsing betrokken werknemers. Dit staat 
in schril contrast met de uitvoerige discussies en de uitgewerkte wettelijke regeling ten aanzien 
van andere onderwerpen uit de regeling, zoals de bescherming van de belangen van schuldeisers.3

Inmiddels hebben zich in Nederland twee grote splitsingen voorgedaan. KPN heeft haar post-, 
express- en logistieke activiteiten afgesplitst naar TNT Post Groep en de uitzendonderneming 
Vedior heeft zich afgesplitst van Vendex International.4  Enkele andere grote splitsingskandidaten 
zijn Akzo Nobel, Hoogovens en Philips, maar hiermee is niet gezegd dat de splitsingsregeling 
slechts interessant is voor beursgenoteerde ondernemingen. Als de reacties in de 
ondernemingsrechtelijke literatuur een voorteken zijn voor de populariteit waarin de splitsing zich 
zal mogen verheugen,5 zullen vele werknemers het meemaken dat hun werkgever een splitsing 
ondergaat. Reden te meer de splitsing onder de loep te nemen en te kijken op welke wijze met de 
belangen van de werknemers rekening wordt gehouden. 
 
 
2. De regeling 
 
Splitsing is geregeld in de artikelen 2:334a-334ii BW. Kern van de splitsingsregeling is dat door een 
overgang onder algemene titel (een gedeelte van) het vermogen van één rechtspersoon over twee 
of meer rechtspersonen wordt verspreid. Dit vermogen kan de omvang hebben van een hele 
onderneming, maar dat hoeft niet zo te zijn. De overgang onder algemene titel heeft als groot 
voordeel dat de verschillende activa en passiva niet ieder op hun eigen manier door het BW 



voorgeschreven manier hoeven te worden overgedragen. Dit voordeel deelt splitsing met fusie, 
welke figuur samen met de splitsing in de zevende titel van Boek 2 BW is geregeld. 
Splitsing is overigens niet bedoeld om vermogen op eenvoudige wijze over te kunnen dragen als 
alternatief op de overdracht van vermogensbestanddelen onder bijzondere titel. Vereiste voor de 
splitsing is namelijk dat de overgang van vermogen gepaard gaat met een wijziging van de 
structuur waarvan de rechtspersoon deel uitmaakt.6

In principe is splitsing van elke in Boek 2 BW geregelde rechtspersoon mogelijk. Uitgangspunt is 
dat een rechtspersoon zich slechts kan splitsen naar dezelfde rechtsvorm als die hij zelf heeft, 
waarbij een naamloze en besloten vennootschap als dezelfde rechtsvorm worden beschouwd. Zo 
kan een naamloze vennootschap zich dus niet in twee verenigingen splitsen, maar wel in drie 
besloten vennootschappen.7

De wet onderscheidt twee vormen van splitsing: zuivere splitsing en afsplitsing. Volgens het 
tweede lid van artikel 2:334a BW is zuivere splitsing de rechtshandeling waarbij het vermogen van 
een rechtspersoon die bij de splitsing ophoudt te bestaan, onder algemene titel wordt verkregen 
door twee of meer andere rechtspersonen: rechtspersoon A splitst zich in de rechtspersonen B en C 
en houdt zelf op te bestaan. B en C zetten ieder een deel van de onderneming van A onder 
algemene titel voort. Het derde lid van artikel 2:334a BW geeft een definitie van afsplitsing: dit is 
de rechtshandeling waarbij het vermogen of een deel daarvan van een rechtspersoon die bij de 
splitsing níét ophoudt te bestaan, onder algemene titel wordt verkregen door één of meer andere 
rechtspersonen, waarvan ten minste één lidmaatschapsrechten of aandelen in zijn kapitaal toekent 
aan de leden of aan de aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon of waarvan ten minste één 
bij de splitsing door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht. Een voorbeeld: rechtspersoon A 
splitst de helft van zijn activiteiten af naar rechtspersoon B en blijft de overgebleven activiteiten 
uitoefenen. 
 
1. Zuivere splitsing 
 
Fase 1   Fase 2   Fase 3 
 
(Grafische weergave, drie figuren op eerste rij) 
 
 
2. Afsplitsing 
 
Fase 1   Fase 2   Fase 3 
 
(Grafische weergave, drie figuren op tweede rij) 
 
 
Het belang van het onderscheid tussen zuivere splitsing en afsplitsing ligt niet zozeer in het feit 
dat in het eerste geval het gehele vermogen overgaat en in het laatste geval slechts een gedeelte 
van het vermogen, maar in het feit dat bij zuivere splitsing de splitsende rechtspersoon ophoudt te 
bestaan terwijl die bij afsplitsing blijft voortbestaan. Voor een werknemer is het van belang te 
weten met welke van de twee vormen van splitsing hij te maken krijgt. Ondergaat de 
rechtspersoon met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten immers een zuivere splitsing, 
dan houdt die rechtspersoon op te bestaan, hetgeen betekent dat de werknemer die rechtspersoon 
bijvoorbeeld niet meer kan aanspreken tot betaling van achterstallig loon. Bij een afsplitsing blijft 
de splitsende rechtspersoon wel bestaan en heeft de werknemer dat probleem dus niet.  
 
 
3. Splitsing = overgang van een onderneming? 
 
Artikel 7:662 BW laat er geen twijfel over bestaan dat de artikelen 7:662-666 BW ook van 
toepassing zijn op de splitsing. Deze artikelen, gebaseerd op een Europese richtlijn inzake 



overgang van ondernemingen, 8 regelen het behoud van de rechten en verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst bij overgang van een onderneming. Na een splitsing zal een werknemer er 
dus aanspraak op kunnen maken dat de verkrijgende rechtspersoon hem hetzelfde loon betaalt, 
hetzelfde aantal vakantiedagen toekent, enzovoort. Maar niet elke splitsing zal een overgang van 
een onderneming zijn en dus zullen niet bij elke splitsing de artikelen 7:662 e.v. BW van toepassing 
zijn. Hoewel artikel 7:662 BW de splitsing wel expliciet noemt als vorm van overgang van een 
onderneming, zal voor toepasselijkheid van de artikelen 7:662 e.v. BW sprake moeten zijn van 
“een overgang, met het oog op voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk economische 
activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van 
georganiseerde middelen wordt verstaan”, zoals artikel 1, eerste lid onder b van de Europese 
richtlijn inzake overgang van ondernemingen eist. De enkele overgang van een vermogen door 
middel van een splitsing is dus onvoldoende om van een overgang van onderneming te kunnen 
spreken. Het is goed hier nog eens de aandacht op te vestigen, omdat in de literatuur nog wel eens 
zonder voorbehoud wordt opgemerkt dat splitsing een overgang van onderneming constitueert.9

Zowel bij de zuivere splitsing als bij de afsplitsing kan zich dus de vraag voordoen of met de 
splitsing een “onderneming” in de zin van artikel 7:662 BW  is overgegaan. Enkele voorbeelden 
kunnen dit verduidelijken. 
Het is wellicht wat theoretisch, maar het zou kunnen voorkomen dat een rechtspersoon een 
zuivere splitsing ondergaat, waarbij vele reeds bestaande rechtspersonen als verkrijgende 
rechtspersonen optreden, zonder dat enig aan hen toegekend geheel van vermogensbestanddelen 
als “onderneming” in de zin van de artikelen 7:662 e.v. BW kan worden gekwalificeerd, omdat de 
complexen van vermogensbestanddelen te weinig innerlijke samenhang vertonen om voor 
onderneming te kunnen doorgaan. Minder theoretisch: ten aanzien van een aantal verkrijgers 
geldt dat zij geen “onderneming” verkrijgen. 
Bij afsplitsing is deze situatie ook - en misschien wel beter - voorstelbaar: het complex van 
vermogensbestanddelen dat onder algemene titel over zal gaan kan theoretisch elke denkbare 
omvang kan hebben, dus ook een zeer kleine omvang.10 Bij een “kleine afsplitsing” zal men over 
het algemeen eerder kunnen concluderen dat geen “onderneming” is overgedragen dan bij een 
afsplitsing waarbij een substantieel deel van het vermogen van de splitsende rechtspersoon 
overgaat. Is de conclusie dat door de splitsing geen onderneming in de zin van de Europese 
richtlijn is overgegaan, dan betekent dit dat de werknemer geen beroep kan doen op de artikelen 
7:662 e.v. BW. Erg veel hoeft dat overigens niet uit te maken, nu ook de rechten en verplichtingen 
uit de arbeidsovereenkomst aan de overgang onder algemene titel is onderworpen: de 
verkrijgende rechtspersoon zal als werkgever de arbeidsovereenkomsten van de overgegane 
werknemers in principe onder dezelfde voorwaarden voortzetten.11

 
 
4. Splitsing en werkgeverschap 
 
Zowel na een zuivere splitsing als na een afsplitsing hoeft niet op voorhand duidelijk te zijn wie de 
wederpartij van de werknemer ten aanzien van zijn arbeidsovereenkomst is. Maar of de artikelen 
7:662 e.v. BW nu wel of niet van toepassing zijn op een splitsing, mij lijkt de arbeidsovereenkomst 
zelf in ieder geval niet vatbaar voor splitsing te zijn. Dit betekent dat de werknemer na de splitsing 
niet ineens meerdere werkgevers heeft gekregen, bij wie hij bij ieder afzonderlijk voor een gedeelte 
in dienst is getreden. De werkgever is dus óf in dienst gebleven bij de afsplitsende rechtspersoon 
(bij zuivere splitsing is hier natuurlijk geen sprake van omdat de splitsende rechtspersoon dan 
verdwijnt), óf hij is bij één van de verkrijgende rechtspersonen in dienst gekomen. 
Dat de arbeidsovereenkomst niet splitsbaar is, leid ik af uit artikel 2:334j BW. Dit artikel bepaalt in 
het eerste lid dat als hoofdregel geldt dat bij splitsing een rechtsverhouding alleen in haar geheel 
mag overgaan. “De regel geldt zowel voor een enkele schuld of verplichting, die derhalve bij de splitsing 
niet mag worden gesplitst, als voor meeromvattende rechtsverhoudingen, zoals het samenstel van rechten en 
verplichtingen dat uit een overeenkomst voortvloeit”, aldus de memorie van toelichting.12 Het tweede 
lid formuleert een uitzondering op deze hoofdregel: is een rechtsverhouding verbonden met 
verschillende vermogensbestanddelen die op onderscheiden verkrijgende rechtspersonen 



overgaan, dan mag zij worden gesplitst in dier voege dat zij overgaat op alle betrokken 
verkrijgende rechtspersonen naar evenredigheid van het verband dat de rechtsverhouding heeft 
met de vermogensbestanddelen die elke rechtspersoon verkrijgt. Hierbij zou men kunnen denken 
aan een arbeidsovereenkomst. Dit voorbeeld wordt even verder ook in de memorie van toelichting 
genoemd: 
 
“Wanneer aan de eis van verbondenheid is voldaan, is niet in het algemeen te zeggen. Het zal afhangen van 
de omstandigheden van het geval. De verbondenheid zal zo nauw moeten zijn, dat de uitvoering van de 
rechtsverhouding in het gedrang zou komen, als de rechtsverhouding níét werd gesplitst. De moeilijkheden 
bij de nakoming kunnen zowel de verplichtingen van de wederpartij betreffen - vergelijk het hiervoor gegeven 
voorbeeld van de overeenkomst tot onderhoud van twee gebouwen - als de verplichtingen van de splitsende 
rechtspersoon - bijvoorbeeld in het geval dat deze uitsluitend kunnen worden uitgevoerd door een bepaalde 
werknemer, wiens arbeidsovereenkomst op een andere rechtspersoon overgaat dan die, welke de 
rechtsverhouding verkrijgt.” 
 
Hoewel de wetgever de arbeidsovereenkomst dus in zijn voorbeelden bij artikel 2:334j BW noemt, 
vervolgt hij evenwel op p. 14: 
 
“De regels van artikel 334j gelden niet voor arbeidsovereenkomsten. Dienaangaande geven de artikelen 
1639aa e.v. (nu: 7:662 e.v. BW, RMB) een eigen regel, die inhoudt dat een arbeidsovereenkomst overgaat op 
de rechtspersoon die de onderneming of het ondernemingsonderdeel verkrijgt, waarin de werknemer 
werkzaam was.” 
 
Ik stel vraagtekens bij deze motivering, omdat ik hierboven al heb aangegeven dat een splitsing 
niet per definitie een overgang van een onderneming bewerkstelligt. Bovendien komt de 
opmerking van de wetgever wat vreemd over vanwege het feit dat op de pagina daarvoor de 
arbeidsovereenkomst als voorbeeld worden gebruikt bij de behandeling van datzelfde artikel 
2:334j BW. 
Gevolg van de redenering van de wetgever is, dat het kan voorkomen dat een werknemer geen 
beroep kan doen op de regeling van artikel 2:334j BW en ook geen bescherming ondervindt van de 
artikelen 7:662 e.v. BW. Mijns inziens is de enige reden voor de wetgever om artikel 2:334j BW niet 
van toepassing te verklaren op de arbeidsovereenkomst geweest dat hij meende dat de artikelen 
7:662 e.v. BW al voldoende bescherming zouden bieden. Hoewel hij daarin niet per definitie gelijk 
heeft gehad, mag mijns inziens niet geconcludeerd worden dat het daardoor mogelijk is geworden 
dat een arbeidsovereenkomst bij gebreke aan toepasselijkheid van zowel artikel 2:334j BW als de 
artikelen 7:662 e.v. BW gesplitst zou kunnen worden. 
De vraag bij welke werkgever een werknemer na de splitsing in dienst is getreden of gebleven13 
kan in het algemeen beantwoord worden aan de hand van het begrip “onderneming” uit de 
artikelen 7:662 e.v. BW. Soms is dit eenvoudig vast te stellen, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf dat 
uit twee duidelijk afgebakende divisies bestaat zich in twee rechtspersonen splitst die ieder de 
activiteiten van een divisie voortzetten: de werknemer gaat over naar die rechtspersoon die de 
activiteiten voortzet waarbij de werknemer voor de splitsing ook al betrokken was. Een goed 
voorbeeld van deze situatie is de afsplitsing van de post-, express- en logistieke activiteiten van 
KPN naar TNT Post Groep. Maar soms is het lastiger. Ik denk aan het volgende - voor de 
duidelijkheid gesimplificeerde - voorbeeld: 
 
Rechtspersoon A is een schoonmaakbedrijf. De twaalf werknemers van A verrichten volgens een 
rouleersysteem hun werkzaamheden bij vaste klanten, de rechtspersonen B, C, D en E. Alle twaalf 
werknemers verrichten min of meer dezelfde werkzaamheden en zijn volledig inwisselbaar. Voor 
hun werkzaamheden maken zij gebruik van acht vrijwel identieke schoonmaakmachines. 
Vervolgens ondergaat rechtspersoon A een zuivere splitsing. In de acht schoonmaakmachines - die 
vrijwel het gehele vermogen van A vormen - hebben B, C, D en E wel interesse: volgens het 
splitsingsvoorstel zal ieder van hen twee machines en drie werknemers krijgen. 
 



Zijn nu vier “ondernemingen” in de zin van artikel 7:662 BW overgegaan? En zo ja, welke 
werknemer komt dan bij welke onderneming in dienst? Wie heeft daarover het laatste woord? En 
indien geen onderneming is overgegaan, wat is er dan gebeurd met de arbeidsovereenkomsten 
van de twaalf schoonmakers? 
Wat de vraag naar het ondernemingsvereiste van artikel 7:662 BW betreft, is het probleem bij dit 
voorbeeld dat niet gezegd kan worden dat bepaalde werknemers met bepaalde machines bij een 
bepaald bedrijf schoonmaakwerkzaamheden verrichtten. Er was immers sprake van een 
rouleersysteem, waarbij een werknemer nu eens bij B, dan weer bij C, D of E werkzaamheden 
verrichtte en nu eens met de ene, dan weer met de andere machine werkte. Het is dan lastig één of 
meer ondernemingen aan te wijzen. Overigens is dit een probleem dat niet per se bij splitsing 
speelt. Kan de combinatie van twee machines met drie werknemers als “onderneming” worden 
gekwalificeerd, dan zijn de artikelen 7:662 e.v. BW van toepassing. Er moet dan sprake zijn van 
een “overgang met het oog op voortzetting van een al dan niet economische activiteit, van een 
economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde 
middelen wordt verstaan”, zoals het eerste lid van artikel 1 onder b van de Europese richtlijn 
overgang van ondernemingen eist. 
Als geen “onderneming” is overgegaan, dan is alleen de splitsingsregeling van toepassing. 
Aangezien in het voorbeeld sprake was van een zuivere splitsing, moeten alle 
arbeidsovereenkomsten dus naar minimaal één verkrijgende rechtspersoon zijn overgegaan; er zijn 
geen arbeidsovereenkomsten “achtergebleven”, noch zijn er arbeidsovereenkomsten 
“verdwenen”. Het splitsingsvoorstel zal uitsluitsel moeten geven over het antwoord op de vraag 
welke werknemer naar welke rechtspersoon is overgegaan. 
 
 
5. De helpende hand van de wetgever 
 
Het zal duidelijk zijn dat door een splitsing niet op voorhand duidelijk is wat het lot is van de 
arbeidsovereenkomsten die met de splitsende rechtspersoon zijn gesloten. Op grond van een 
aantal wettelijke bepalingen zou de werknemer duidelijkheid kunnen worden verschaft. 
Allereerst wijs ik op artikel 7:655 BW. Volgens dit artikel is de werkgever verplicht binnen een 
maand na de aanvang van de werkzaamheden bij de werkgever aan de werknemer een 
schriftelijke opgave te verstrekken met een aantal belangrijke gegevens, zoals het tijdstip van 
indiensttreding, het loon, de gebruikelijke arbeidsduur en of de werknemer tot een 
pensioenregeling is toegetreden. Het uitblijven van deze opgave zou kunnen betekenen dat de 
werknemer bij de afsplitsende werkgever is achtergebleven, het ontvangen van een nieuwe 
opgave geeft aan dat de werknemer is overgegaan naar een nieuwe werkgever.14

Daarnaast kan de rol die de ondernemingsraad bij de splitsing speelt een hoop onduidelijkheid 
voor werknemers wegnemen. Is bij de splitsing een onderneming betrokken waarvoor een 
ondernemingsraad is ingesteld, dan zal die ondernemingsraad om advies moeten worden 
gevraagd over het splitsingsvoorstel, nu zich zeker één of meer van de situaties zullen voordoen 
die op grond van het eerste lid van artikel 25 van de WOR adviesplichtig zijn. Deze plicht geldt 
zowel voor de splitsende als voor de verkrijgende rechtspersonen.15 Bij deze adviezen zullen de 
ondernemingsraden zich ongetwijfeld de vraag hebben gesteld welke werknemers als gevolg van 
de splitsing naar welke rechtspersonen zullen overgaan. 
De splitsingsregeling zelf kent ook enige bepalingen die een antwoord kunnen geven op de vraag 
bij wie de werknemer na de splitsing in dienst zal zijn. Zo eist artikel 2:334f, eerste lid onder d BW, 
dat het splitsingsvoorstel een beschrijving moet bevatten aan de hand waarvan nauwkeurig kan 
worden bepaald welke vermogensbestanddelen van de splitsende rechtspersoon zullen overgaan 
op elk van de verkrijgende rechtspersonen en (bij afsplitsing) welke vermogensbestanddelen door 
hem zullen worden behouden. Wellicht dat aan de hand daarvan kan worden bepaald hoeveel 
ondernemingen met bijbehorende werknemers met de splitsing zijn overgegaan. In het Preadvies 
van de Vereeniging Handelsrecht ten aanzien van het wetsvoorstel van de splitsing wordt 
hierover opgemerkt, dat het erom gaat  
 



“dat zowel voor aandeelhouders of leden als voor schuldeisers en werknemers duidelijk is welke 
vermogensbestanddelen door welke rechtspersoon worden verkregen. Dezen dienen uit het splitsingsvoorstel 
te kunnen opmaken wie hun nieuwe wederpartij is. Voor de werknemers is met name van belang vast te 
kunnen stellen op welke wijze de artt. 1639aa e.v. toepassing vinden.”16

 
Het verbinden van de omschrijving van de vermogensbestanddelen met het ondernemingsbegrip 
van artikel 7:662 BW vind ik ongelukkig: uit de rechtspraak van het Hof van Justitie EG blijkt 
duidelijk dat om te bepalen of een onderneming is overgegaan, het antwoord op de vraag wie 
welke activiteiten voortzet minstens zo belangrijk is als het antwoord op de vraag welke 
vermogensbestanddelen overgaan.17 Bovendien blijkt uit die rechtspraak dat voor de 
toepasselijkheid van de Europese richtlijn overgang van ondernemingen niet vereist is dat 
vermogensbestanddelen overgaan.18

Voor werknemers verwacht ik meer heil van artikel 2:334f, tweede lid onder k BW op grond 
waarvan in het splitsingsvoorstel moet worden opgenomen wat de voornemens omtrent 
beëindiging of voortzetting van werkzaamheden zijn. De memorie van toelichting geeft aan dat de 
beschrijving zodanig moet zijn dat werknemers kunnen nagaan of te hunnen aanzien de artikelen 
7:662 e.v. BW op juiste wijze worden toegepast.19 Ik zou deze eis willen preciseren in die zin, dat 
uit het splitsingsvoorstel reeds zou moeten blijken bij welke onderneming de werknemers van de 
splitsende rechtspersoon in dienst zullen treden dan wel blijven. Ook is er veel voor te zeggen 
deze bepaling zo uit te leggen, dat het de verplichting bevat aan te geven door welke 
rechtspersonen welke ondernemingsactiviteiten worden voortgezet. Dat kan immers een 
belangrijke aanwijzing opleveren voor het antwoord op de vraag of de werknemer als gevolg van 
de splitsing een nieuwe werkgever zal krijgen en zo ja, wie dat zal zijn.20 Maar meer dan een 
aanwijzing hoeft het niet te zijn, zoals is gebleken uit het hiervoor gegeven voorbeeld van het 
schoonmaakbedrijf dat zich in vier gelijke delen splitst. Eigenlijk zou het splitsingsvoorstel zowel 
een uiteenzetting moeten bevatten over welke ondernemingsactiviteiten door welke  
rechtspersoon zullen worden voortgezet als een overzicht moeten geven welke werknemers na de 
splitsing met welke werkgever een arbeidsovereenkomst zullen hebben. 
Daarnaast wijs ik erop dat de besturen van de partijen bij de splitsing ingevolge artikel 2:334g, 
eerste lid BW in een schriftelijke toelichting uiteen moeten zetten wat de verwachte gevolgen voor 
de werkzaamheden zijn en een toelichting geven vanuit juridisch, economisch en sociaal oogpunt. 
Ook deze toelichting zou zich kunnen lenen voor een antwoord op de vraag welke werknemers na 
de splitsing bij welke werkgevers in dienst zullen zijn. 
 
Hoewel vanwege het geringe aantal splitsingen tot nu toe nog onduidelijk is op welke wijze de 
hierboven genoemde wettelijke eisen uit de splitsingsregeling invulling zullen (moeten) krijgen, 
kan nu reeds opgemerkt worden dat de werknemer er in de splitsingsregeling al met al bekaaid 
afkomt. Uit het splitsingsvoorstel zou zonneklaar moeten blijken wat de gevolgen van de splitsing 
voor de arbeidsovereenkomst van de werknemer zullen zijn. De bepaling dat de werknemer kan 
kiezen bij wie hij na de splitsing in dient treedt dan wel blijft indien het splitsingsvoorstel daar 
geen duidelijkheid over verschaft, zou mijns inziens niet hebben misstaan. Mocht een werknemer 
overigens menen dat uit het splitsingsvoorstel niet duidelijk wordt wie na de splitsing zijn 
werkgever zal zijn, dan is dat in mijn optiek een reden tegen de splitsing verzet aan te mogen 
tekenen (artikel 2:334l BW, zie de volgende paragraaf). Datzelfde geldt indien de werknemer van 
mening is dat door de voorgenomen splitsing de artikelen 7:662 e.v. BW niet juist zullen worden 
toegepast.  
 
 
6. De onwillige werknemer 
 
Door een zuivere splitsing van een rechtspersoon gaan alle werknemers automatisch over naar de 
verkrijgende rechtspersoon die “hun” onderneming in de zin van artikel 7:662 BW voortzet. In 
geval van een afsplitsing gaan de werknemers die verbonden zijn aan de afgesplitste onderneming 
in de zin van artikel 7:662 BW automatisch over naar de rechtspersoon die deze onderneming 



verkrijgt. De overige werknemers blijven in principe achter bij de afsplitsende rechtspersoon. 
Heeft een werknemer bezwaren tegen de gevolgen van de splitsing voor zijn 
arbeidsovereenkomst, dan heeft hij verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de bezwaren die 
hij heeft. Bij splitsing onderscheid ik twee problemen. 
Allereerst is het mogelijk dat het de werknemer überhaupt niet duidelijk is wat de gevolgen van 
de splitsing voor zijn arbeidsovereenkomst zijn. Die onduidelijkheid kan voortvloeien uit een 
onduidelijk splitsingsvoorstel en een gebrekkige toelichting (zie paragraaf 5 hiervoor). Daarnaast 
is het denkbaar dat de werknemer wel degelijk weet wat de gevolgen zijn, namelijk automatische 
overgang van zijn arbeidsovereenkomst naar de verkrijger, maar dat hij niet in dienst wil treden 
bij de verkrijgende rechtspersoon. In dat geval staat het hem natuurlijk vrij met de vervreemder 
overeen te komen dat de arbeidsovereenkomst vóór de splitsing zal eindigen. 
Hieronder zal ik enkele specifieke bepalingen uit de splitsingsregeling behandelen, die de 
werknemer behulpzaam zouden kunnen zijn wanneer hij bezwaren heeft tegen de automatische 
overgang van zijn arbeidsovereenkomst naar de verkrijgende rechtspersoon dan wel wanneer hij 
niet vooraf de gewenste duidelijkheid verkrijgt omtrent het lot van zijn arbeidsovereenkomst. Drie 
bepalingen zullen de revue passeren: artikel 2:334k BW (zekerheidsstelling), artikel 2:334l BW 
(verzet) en artikel 2:334r BW (wijziging of ontbinding overeenkomst). 
 
 
De artikelen 2:334k en l BW 
 
Minimaal één van de partijen bij de splitsing moet voor iedere schuldeiser van deze partijen die dit 
wenst zekerheid stellen of hem een andere waarborg bieden voor de voldoening van zijn 
vordering. Gebeurt dat niet, dan zal een verzet als bedoeld in artikel 2:334l BW gegrond worden 
verklaard, aldus artikel 2:334k BW. Heeft de schuldeiser reeds voldoende waarborgen of zal de 
vermogenstoestand van de rechtspersoon die na de splitsing zijn schuldenaar zal zijn niet minder 
waarborgen bieden voor voldoening van zijn vordering, dan hoeft geen zekerheid te worden 
gesteld.21

Aangezien ook de werknemer als schuldeiser is te beschouwen,22 heeft hij het recht zich tegen de 
voorgenomen splitsing te verzetten indien op zijn verzoek voor de vorderingen die hij op zijn 
werkgever heeft geen zekerheid wordt gesteld of hem geen andere waarborg wordt gegeven. Het 
verzet moet worden gedaan binnen een maand nadat alle partijen bij de splitsing de nederlegging 
van het splitsingsvoorstel hebben aangekondigd. 
Los van mogelijke mindere verhaalsmogelijkheden op zijn schuldenaar zal de werknemer mijns 
inziens ook verzet tegen de splitsing kunnen aantekenen indien de artikelen 7:662 e.v. BW te zijnen 
aanzien verkeerd of ten onrechte wel of niet worden toegepast, dan wel indien het 
splitsingsvoorstel en de toelichting daarop geen uitsluitsel bieden over de vraag wie na de 
splitsing de werkgever van de werknemer zal zijn. Nu kan men mij tegenwerpen dat artikel 2:334l 
BW dit niet als verzetsgrond noemt. Toch meen ik dat ik niet van de bedoeling van de wetgever 
afdwaal wanneer ik stel dat het foutief of ten onrechte wel of niet toepassen van de artikelen 7:662 
e.v. BW als een geldige verzetsgrond voor de werknemer moet worden beschouwd. Ter 
onderbouwing van dat standpunt wijs ik erop dat artikel 2:334l BW naast het niet geven van de 
verlangde waarborg als bedoeld in artikel 2:334k BW als verzetsgrond noemt het feit dat het 
splitsingsvoorstel strijdt met het bepaalde in artikel 2:334j BW. Hiervoor gaf ik reeds aan dat dit 
laatste artikel, dat de overgang van rechtsverhoudingen behandelt, niet van toepassing is op 
arbeidsovereenkomsten. Als reden daarvoor geeft de wetgever dat de overgang van de 
arbeidsovereenkomst wordt geregeerd door de artikelen 7:662 e.v. BW.23 De wetgever ziet de 
artikelen 7:662 e.v. BW dus als het ware als vervanger van artikel 2:334j BW wat de waarborg van 
dat artikel tegen mogelijke nadelige gevolgen van de splitsing voor arbeidsovereenkomsten 
betreft. Gezien deze gelijkschakeling acht ik het alleszins verdedigbaar dat indien het 
splitsingsvoorstel strijdt met de artikelen 7:662 e.v. BW, dit een grond voor verzet in de zin van 
artikel 2:334l BW is. Ik geef toe dat hier tegen in kan worden gebracht artikel 2:334j BW slechts 
beoogt te voorkomen dat een schuldeiser wordt benadeeld omdat diens rechtsverhouding met de 
splitsende rechtspersoon wordt gesplitst. De bescherming die de artikelen 7:662 e.v. BW bieden, is 



omvangrijker. Een volkomen gelijkschakeling tussen 2:334j BW en de artikelen 7:662 e.v. BW is dus 
niet zuiver. 
Een verzetsrecht indien het splitsingsvoorstel en de toelichting onvoldoende duidelijkheid bieden 
ten aanzien van de arbeidsovereenkomst van de werknemer is dan met wat goede wil evenzeer uit 
artikel 2:334l BW af te leiden, mits men aanneemt dat dit gelijk staat aan het foutief, ten onrechte of 
ten onrechte niet toepassen van de artikelen 7:662 e.v. BW.24

Zou men werknemers in deze situaties een verzetsrecht ontzeggen, dan betekent dat dat zij zijn 
aangewezen op de artikelen 7:662 e.v. BW. Voor een geslaagde actie op grond van die artikelen 
staat de werknemer mijns inziens voor een zwaardere taak dan wanneer hij zich van artikel 2:334l 
BW bedient. Van de dreiging van een mogelijk geslaagd verzet van een werknemer tegen de 
splitsing kan het effect uitgaan dat besturen van partijen bij de splitsing zich er van tevoren goed 
rekenschap van geven dat de artikelen 7:662 e.v. BW juist worden toegepast en ervoor zorgen dat 
het splitsingsvoorstel en de toelichting daarop ook werknemers duidelijkheid bieden over het lot 
van hun arbeidsovereenkomst. 
Let wel: na de periode van een maand als bedoeld in het eerste lid van artikel 2:334l BW kan 
weliswaar geen beroep meer worden gedaan op dit artikel, maar dat neemt niet weg dat een 
werknemer zich na die termijn nog wel – buiten de verzetsregeling om - kan beroepen op strijd 
met de artikelen 7:662 e.v. BW. 
 
 
Artikel 2:334r BW 
 
Wat artikel 2:322 BW bepaalt voor de fusie, bepaalt artikel 2:334r BW voor de splitsing: 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, aan welke wijziging of ontbinding 
terugwerkende kracht kan worden verleend. De vordering dient te worden ingesteld vóórdat zes 
maanden zijn verlopen sinds de nederlegging van de akte van splitsing ten kantore van de 
openbare registers van de woonplaatsen van de verkrijgende en de splitsende rechtspersonen. 
Mocht uit de ontbinding of wijziging schade ontstaan voor de wederpartij, dan is de betrokken 
rechtspersoon gehouden tot vergoeding daarvan. 
Waarom zou een werknemer gebruik willen maken van de regeling van artikel 2:334r BW? 
Denkbaar is dat de werknemer in de nieuwe constellatie – of hij nu achterblijft bij zijn 
oorspronkelijke werkgever dan wel geconfronteerd wordt met een nieuwe werkgever – voorziet 
dat zijn functie te licht of juist te zwaar zal worden of dat zijn promotiekansen zullen afnemen. 
Maar eerst dient de vraag te worden beantwoord of artikel 2:334r BW überhaupt openstaat voor de 
werknemer en of dat artikel bepaalde voordelen biedt boven andere hem ter beschikking staande 
wegen, in het bijzonder artikel 7:665 BW in combinatie met artikel 7:685 BW. Artikel 7:665 BW 
bepaalt dat indien de overgang van een onderneming een wijziging van de omstandigheden ten 
nadele van de werknemer tot gevolg heeft en de arbeidsovereenkomst daarom wordt ontbonden, 
die ontbinding voor de toepassing van het achtste lid van artikel 7:685 BW (billijke vergoeding bij 
ontbinding) wordt beschouwd voor rekening van de werkgever te komen. 
Oostwouder meent dat het minder voor de hand lijkt te liggen dat de werknemer (of de 
werkgever) kan vorderen dat de arbeidsovereenkomst  wordt ontbonden of gewijzigd omdat deze 
na de splitsing naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet ongewijzigd in stand behoort te 
blijven. Hij noemt daarvoor als argument dat zulks zou strijden met artikel 7:662 BW, omdat op 
grond van dat artikel de arbeidsovereenkomst automatisch overgaat.25 Enige strijd kan ik niet 
bespeuren, zolang een rechter die over een vordering op basis van artikel 2:334r BW moet oordelen 
zich maar goed rekenschap geeft van het bestaan van de artikelen 7:662 e.v. BW en van het feit dat 
het ontslaan van een werknemer wegens de overgang van een onderneming niet is toegestaan.26 
Belangrijk bezwaar is dat artikel 2:334r BW wijziging of ontbinding met terugwerkende kracht 
mogelijk maakt, hetgeen vanuit het oogpunt van ontslagbescherming zeer bedenkelijk is: naar 
mijn mening verzet het systeem van het Nederlandse ontslagrecht zich tegen het verlenen van 



terugwerkende kracht als bedoeld in artikel 2:334r BW aan een wijziging of ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst. 
Wat de voor- en nadelen van artikel 2:334r BW ten opzichte van de weg van ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst op basis van artikel 7:685 BW betreft, valt het volgende op te merken. De 
vergoeding ex artikel 2:334r BW is een schadevergoeding, terwijl bij de vergoeding die de rechter 
op basis van artikel 7:685 BW kan toekennen rekening wordt gehouden met alle relevante 
omstandigheden; het gaat immers in het laatste geval om een vergoeding naar billijkheid. 
Daarnaast geldt bij gebruikmaking van artikel 2:334r BW dat de werknemer het hiervoor 
genoemde bewijslastvoordeel van artikel 7:665 BW mist, welk laatste artikel immers slechts ziet op 
ontbinding op grond van artikel 7:685 BW.27 Mogelijk voordeel van artikel 2:334r BW ten opzichte 
van artikel 7:685 BW is dat eerstgenoemd artikel de mogelijkheid opent dat een overeenkomst 
wordt gewijzigd, terwijl artikel 7:685 BW slechts de mogelijkheid tot ontbinding biedt. 
Dit laatste voordeel weegt in mijn optiek niet op tegen de voordelen die de ontbindingsprocedure 
ex artikel 7:685 BW biedt: een ruimere vergoedingsregeling en een bewijslastvoordeel. 
 
 
Conclusie 
 
Zoals gezegd heeft de splitsingsregeling in de literatuur veel aandacht getrokken. Opvallend in de 
discussies over de regeling is dat zij vrijwel altijd louter vanuit een ondernemingsrechtelijke 
invalshoek wordt benaderd. De splitsingsregeling roept echter, mede door haar ingewikkeldheid, 
veel sociaalrechtelijke vragen op, waarvan ik er slechts enkele heb behandeld. Andere vragen 
betreffen bijvoorbeeld de verhouding tussen de overgang onder algemene titel die de splitsing 
bewerkstelligt en de automatische overgang op basis van de artikelen 7:662 e.v. BW, de 
verhouding tussen de faillissementssplitsing (artikel 2:334b, zevende lid BW) en recente Europese 
ontwikkelingen ten aanzien van de overgang van insolvente ondernemingen en de verhouding 
tussen de vergaande aansprakelijkheidsregeling van artikel 2:334t BW en artikel 7:663 BW. 
In mijn bijdrage heb ik mij beperkt tot de gevolgen van de splitsing voor het werknemer- en 
werkgeverschap. Mede door het ontbreken van een duidelijke afstemming met de artikelen 7:662 
e.v. BW biedt de huidige splitsingsregeling onvoldoende waarborgen voor de belangen van 
werknemers. De belangrijkste vraag voor werknemers is wat er door de splitsing met hun 
arbeidsovereenkomst zal gebeuren. De in artikel 2:334f BW opgenomen vereisten dat in het 
splitsingsvoorstel wordt opgenomen welke voornemens bestaan ten aanzien van de voortzetting 
en beëindiging van werkzaamheden en welke vermogensbestanddelen naar welke rechtspersoon 
zullen overgaan dan wel achterblijven, kunnen nauwelijks worden beschouwd als een waarborg 
voor een duidelijk antwoord op die vraag. Met behulp van bepalingen uit andere wettelijke 
regelingen en door een extensieve interpretatie van bepaalde artikelen uit de splitsingsregeling is 
het mogelijk deze belangen meer recht te doen. 
 
Mr. drs. R.M. Beltzer is promovendus bij het Hugo Sinzheimer Instituut in Amsterdam. 
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Noten 
                                                      
1 Stb. 1997, 776. 
2 Oostwouder 1996. 
3 Artikel 2:334t BW biedt schuldeisers een zeer vergaande bescherming. 
4 Zie voor een beschrijving van deze splitsingen Slagter 1999. 
5 Uit de vele publicaties noem ik hier Ten Berg 1996, Dortmond 1996, Raaijmakers 1996 en Van Solinge 1997. 
6 Zie Kamerstukken II 1995/1996, 24 702, nr. 3, p. 5. Duidelijke criteria voor structuurwijziging ontbreken 
overigens. 
7 Zie artikel 2:334b, leden 1, 2 en 3 BW, met een uitzondering in het vierde lid BW. 
8 Richtlijn van 29 juni 1998 tot wijziging van Richtlijn 77/189/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van 
ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan (Richtlijn 98/50/EG). 
9 Zie bijvoorbeeld Anker 1996, p. 76. 
10 Al zal een afsplitsing van een zeer klein deel van het vermogen al snel strijdig zijn met het vereiste dat 
door de splitsing een structuurwijziging wordt bewerkstelligd. 
11 Er bestaan nochtans enkele niet onbelangrijke verschillen tussen de overgang van de arbeidsovereenkomst 
op grond van de artikelen 7:662 e.v. BW en die onder algemene titel. Het voert te ver daar hier op in te gaan. 
12 Kamerstukken II 1995/1996, 24 702, nr. 3, p. 13. 
13 Van in dienst blijven kan in geval van een zuivere splitsing natuurlijk geen sprake zijn. 
14 Vanzelfsprekend onder voorbehoud dat de artikelen 7:662 e.v. BW op juiste wijze zijn toegepast. 
15 Bij veel splitsingen zullen zich alle onder a tot en met e van het eerste lid van artikel 25 WOR genoemde 
situaties voordoen. 
16 Buijn, Nieuwdorp & Simonis 1996, p. 55. 
17 Zie onder andere HvJ EG 14 april 1994, JAR 1994/107, HvJ EG 12 november 1992, JAR 1993/15, HvJ EG 19 
september 1995, NJ 1996, 520 en HvJ EG 11 maart 1997, JAR 1997/91. 
18 HR 18 januari 1985, HvJ EG 18 maart 1986 en HR 13 februari 1987, NJ 1987, 501-503. 
19 Kamerstukken II 1995/1996, 24 702, nr. 3, p. 10-11. In zeer duidelijke gevallen kan een zeer summiere 
beschrijving volstaan. 
20 In vergelijkbare zin Oostwouder 1996, p. 547. 
21 Een interessante vraag is of de rechter bij het bepalen of voor de schuldeiser voldoende waarborgen 
bestaan rekening houdt met artikel 2:334t BW en dus ook de vermogens van de andere bij de splitsing 
betrokken rechtspersonen bij zijn oordeel betrekt. 
22 Kamerstukken II 1995/1996, 24 702, nr. 3, p. 15: “De mogelijkheid verzet te doen staat ook open voor werknemers.” 



                                                                                                                                                                                
23 Kamerstukken II 1995/1996, 24 702, nr. 3, p. 14. 
24 Anders: Dorresteijn 1998, p. 20 en Oostwouder 1996, p. 53. 
25 Oostwouder 1996, p. 547. 
26 Zie het eerste lid van artikel 4 van de Europese richtlijn overgang van ondernemingen: de overgang van 
een onderneming mag op zichzelf noch voor de vervreemder, noch voor de verkrijger een reden vormen 
werknemers te ontslaan. 
27 Let wel: uit de tekst van het artikel blijkt dat dit voordeel bestaat voor de werknemer alleen bestaat indien 
de overgang van onderneming reeds heeft plaatsgevonden. 
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