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Conflicten in vennootschappen
voorkomen – beheersen – oplossen 

Luc STOLLE

Advocaat aan de balie te Gent

Vennootschap: diverse soorten conflicten

• Op het niveau van de aandeelhouders
• overdracht van aandelen – ongewenste “indringer(s)” weren
• gelijke verdeling van aandelen – patsituaties
• vaak conflicten tussen meerderheids‐ en minderheidsaandeelhouders

• vaak conflicten tussen niet‐familiale en familiale vennoten

• Op het niveau van het bestuur
• onenigheid omtrent het beleid, investeringen, winstverdeling, …

• ontslag van bestuurders
• onafhankelijke bestuurders



26/03/2018

2

Overzicht belangrijkste “wapenarsenaal”

• Conflict‐vermijdende maatregelen

• Conflict‐beheersende maatregelen

• Conflict‐oplossende maatregelen

Rechtszekerheid

• Rechtsbronnen: wie bepaalt de regels ?

• Bij de aanvang
• Bij aanpassing / gewijzigde omstandigheden (hiaat)

• Wie komt er tussen wanneer er een geschil ontstaat en hoe lossen we 
die geschil op ?

• mediatie

• rechtbanken
• arbitrage
• derdenbeslisser



26/03/2018

3

Rechtsgelijkheid 

• Algemeen aanvaarde spelregels door de deelnemers aan het spel

• Er kan niet van de spelregels afgeweken worden 

• Bij uitzonderlijke afwijking > geschil > hoe lossen we dit op ?

CONFLICT‐VERMIJDENDE MAATREGELEN

• Waarom ?
• Maatregelen teneinde conflicten zo veel als mogelijk te vermijden want “goede 
afspraken maken goede vrienden”

• De praktijk toont aan wat er kan gebeuren > anticiperende maatregelen

• Geschilbeslechter die de afspraken tussen partijen moet respecteren

• Overeenkomsten tussen partijen moeten rechtsgeldig zijn (niet aangetast door 
onwettigheden of nietigheden)
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CONFLICT‐VERMIJDENDE MAATREGELEN

 Ongewenste overdracht van aandelen 

verhinderen door het vaststellen van OVERDRACHTBEPERKINGEN

 Machtsmisbruik door de meerderheidsaandeelhouders 

verhinderen door diens STEMKRACHT te beperken of door 
STEMAFSPRAKEN te maken

 Machtspositie binnen de raad van bestuur 

verhinderen door een systeem van EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING 
van de aandeelhouders binnen de raad van bestuur

Eerste probleemstelling

De overdracht van een aandelenparticipatie 
en zeggenschap aan een ongewenste 
persoon (vennoot of buitenstaander)
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De naamloze vennootschap

NV : principiële overdraagbaarheid beperken …

• NV = kapitaalvennootschap

• Vrije overdracht van aandelen

• Wilsovereenstemming omtrent voorwerp en prijs – geen vormvereisten

• zowel onder levenden als bij overlijden
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Onder levenden en bij overlijden !

• Zowel overdracht onder levenden

• verkoop
• schenking

• Als overgang bij overlijden
• wettelijke vererving (nb: binnenkort generale en punctuele
erfovereenkomsten)

• testamentaire beschikking

Onvervreemdbaarheidsclausules in NV

• Goedkeuringsrecht
de kandidaat‐overnemer moet goedgekeurd worden door de
medeaandeelhouders

• Voorkooprecht
aanbiedingsplicht door de kandidaat‐overdrager
+
recht van de medeaandeelhouders om voor de anderen te kopen

• Goedkeurings‐ en voorkooprecht komen dikwijls voor in combinatie met
elkaar
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Eerste vereiste: beperkt in de tijd

• Voorkoop‐ en goedkeuringsrechten
• max. 6 maanden te rekenen

• vanaf de datum van het verzoek om goedkeuring of
• vanaf de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen

• indien langer: ingekort tot 6 maanden

• Andere onvervreemdbaarheidsclausules
• geen wettelijke maximumtermijn
• feitelijke omstandigheden
• maximum ?

Tweede vereiste: steeds in het belang van 
de vennootschap

• Ruime interpretatie : ook leveranciers, klanten, schuldeisers,
werknemers tellen mee, en zelfs het algemeen belang

• Zeker niet de belangen van de vennootschap schenden!
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Wat is een voorkooprecht ?

• Het is een clausule ter beperking van de vrije overdracht van
aandelen van een NV waardoor de aandelen die een aandeelhouder
voornemens is over te dragen eerst te koop moeten worden
aangeboden aan de andere aandeelhouders.

Voorkooprecht

• De begunstigden hebben het recht om “voor te kopen”

• “Right of First Refusal”

verschaft de houder het recht om te kopen vooraleer de verkoper kan
verkopen aan een derde (bestaande kandidaat‐koper)

• “Right of First Offer” of “Right of First Negotiation”

verplicht de verkoper (exclusieve) onderhandelingen “ter goeder
trouw” te starten met de houder van dit recht vooraleer in
onderhandeling te gaan met derden
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Voorkooprecht – verloop (1)

• Kennisgeving van de voorgenomen overdracht

• Via welk medium: brief, e‐mail, … ?

• Aan wie ? Voorzitter raad van bestuur ? Aan alle aandeelhouders ?

• Mededeling aan de andere aandeelhouders moet gegarandeerd zijn !

• Inhoud ? Reeds uitgebrachte biedprijs + voorwaarden, identiteit
kandidaat‐overnemer, …

• Eventueel ondertekend door kandidaat‐overdrager én kandidaat‐
overnemer (teneinde complaisance‐verklaringen te vermijden)

• Termijnen !!! Antwoordtermijn, beslissingstermijnen, diverse
voorkooprondes, …

Voorbeeld 

• Vennootschap met 1.000 aandelen

• 5 aandeelhouders elk 200 aandelen

• A wil 200 aandelen overdragen

• A doet melding aan voorzitter van de raad van bestuur (eventueel aan 4
medevennoten

• 4 aandeelhouders worden ingelicht met verzoek het voorkooprecht uit te
oefenen



26/03/2018

10

Voorkooprecht – verloop (2)

• Kennisgeving van intentie tot uitoefening van voorkooprecht

• via welk medium: brief, e‐mail, … ?

• aan wie ? voorzitter raad van bestuur ? aan alle aandeelhouders ?

• tegen welke prijs ? volgens prijsberekeningsclausules ?

• pro rata van het aandeelhouderschap?

in het voorbeeld:

voorkooprecht: elk van de 4 aandeelhouders kan ¼ over te nemen
(pro rata hun aandelenbezit t.a.v. de resterende aandelen)

Voorkooprecht – verloop (3) 

• Diverse voorkoopronden
• telkens met respect voor aandelenverhoudingen?

Voorbeeld:

eerste ronde

3 aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit; zij krijgen elk 50
aandelen (200/4)

tweede ronde (over 50 resterende aandelen)

3 resterende aandeelhouders krijgen de kans om elk 1/3 over te
nemen, hetgeen zij ook doen; zij krijgen elk 16 aandelen
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Voorkooprecht – verloop (4) 

• Resterende aandelen

• inkoop en vernietiging ?

• vermenigvuldigen van aantal aandelen zodat er wel verdeling kan
plaatsvinden ?

• toewijzing bij loting ?

• Betaling van de prijs

• Levering van de effecten

• inschrijving in het register van aandelen

• overschrijving op rekening (gedematerialiseerde effecten)

Aan te bevelen clausules

• Strikt tijdschema in de clausule opnemen

• binnen 6 maanden na de kennisgeving te realiseren (anders vrij
overdraagbaar)

• Regeling voor prijsbepaling

• Bepalingen m.b.t.

• wijze van betaling (cheque, overschrijving, …)

• zekerheden voor onbetaalde gedeelte (borg, pand, hypotheek)
• termijnen van betaling – interestvergoeding

• eigendomsoverdracht
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Aan te bevelen clausules

• Ondeelbaarheid van het voorkooprecht

• begunstigden moeten het voorkooprecht uitoefenen op alle
aangeboden aandelen

• doel: vermijden dat de kandidaat‐overdrager met
onoverdraagbare participatie blijft zitten

• Gezamenlijk aanbod door diverse (kleine) aandeelhouders

• sterkere onderhandelingspositie
• “collectieve ondeelbaarheid” t.a.v. de begunstigden

Prijs moet bepaald of bepaalbaar zijn

• Biedprijs van kandidaat‐overnemer bindt
• opgelet voor complaisance‐bieders

• Jaarlijkse vaststelling door een vennootschapsorgaan
• algemene vergadering of raad van bestuur
• gevaar dat dit niet of onzorgvuldig gebeurt

• Prijsberekeningsformule – aanduiding deskundige
• aangepast aan de aard van de vennootschap

• intrinsieke waarde – gecorrigeerd eigen vermogen
• rendementswaarde – multiple‐methode
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Door wie wordt de prijs bepaald ?

• Deskundige
• aanduiding bij naam
• volgens conventionele procedure

• door de partijen in onderling overleg

• bij niet akkoord of stilzitten > rechtbank

• Opgelet met derdenbeslissing
• partijen zijn gebonden

• tenzij de contractuele regels inzake waardebepaling niet zijn gevolgd
door de derdebeslisser (art. 1134 B.W.)

• tenzij kennelijk onredelijke waardering (vaak discussie)

Goedkeuringsrecht (1)

• Wie is bevoegd om de goedkeuring te geven?
• de algemene vergadering ?
• de resterende aandeelhouders ?
• de raad van bestuur ?
• een derde ?

• Voor welke categorie van personen geldt de goedkeurings‐
verplichting ?
• alle, zowel aandeelhouders als niet‐aandeelhouders
• ook voor de echtgenoot / echtgenote ?
• ook voor de afstammelingen ?
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Goedkeuringsrecht (2)

• Tijdsaspect speelt ook hier
• wat indien geen goedkeuring ?

• na 6 maanden: vrij overdraagbaar

• Ondeelbaarheid van de goedkeuring

• Vaak combinatie goedkeurings‐ en voorkooprecht

• ook daar geldt 6 maanden‐termijn

Statutair of onderhands ?

• Onder welke vorm ?

• in de statuten

• in authentieke akten betreffende de uitgifte van converteerbare
obligaties en warrants

• in alle andere overeenkomsten (onderhands)

• Afhankelijk van de gewenste tegenstelbaarheid van de clausules

• aan de vennootschap

• aan de medeaandeelhouders/overdragers

• aan de derden/verkrijgers
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Schadebeding

• Overnemer te goeder trouw is beschermd

• Schadevergoeding eisen van inbreukmakende overdrager

• forfaitair vastgesteld
• in verhouding tot de potentiële schade

• te beoordelen op ogenblik van contractsluiting (“voorzienbare
schade”)

• matiging door de rechter is mogelijk

• Eventueel begroting van de schade door een arbiter, gecombineerd
met een forfaitair minimumbedrag

• Pro rata te verdelen onder de benadeelden

Kh. Ieper 23 juni 2003 (1)

• De verkoop van NV‐aandelen in strijd met een statutair voorkeursrecht

• niet tegenwerpbaar aan de overige aandeelhouders / vennootschap
> verwerver kan niet worden ingeschreven in het aandelenregister.

• Vanuit zijn positie als derde maakt de kandidaat‐koper zich schuldig
aan derde‐medeplichtigheid wanneer hij de statutaire
overdrachtsbeperking miskent

• een bewuste en daadwerkelijke deelneming aan de contractbreuk is
geen noodzakelijke of absolute vereiste.

• het concrete gedrag van betrokkene moet worden beoordeeld,
rekening houdende met alle omstandigheden.
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Kh. Ieper 23 juni 2003 (2)

• Wat waren de concrete omstandigheden ?

• het ging om een kleine vennootschap

• de kandidaat‐koper wou een minderheidsparticipatie verwerven in
een rechtstreeks concurrerende vennootschap

• Wat diende de kandidaat‐koper te doen ?

• Van een redelijk en voorzichtig kandidaat‐koper mag worden
verwacht dat hij vooraf kennisneemt van de inhoud van de
statuten, inzonderheid van de overdracht‐beperkende clausules
daarin.

Kh. Ieper 23 juni 2003 (3)

• Beslissing van de rechtbank

• nietigverklaring van de koop‐verkoop overeenkomst

• mogelijkheid voor de eisers om alsnog hun voorkooprecht uit te
oefenen tegen de prijs die door de kandidaat‐koper werd geboden
of betaald.
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Andere overdracht beperkende bepalingen?

• Niet‐verkoop‐clausules

• Optierechten (art. 32 W.Venn. – opgelet voor leeuwenbeding)

• aankoopoptie (call optie)

• verkoopoptie (put optie)

• de optiegever kan gedurende een bepaalde tijd zijn aandelen niet
meer verkopen; dit zou hem verhinderen het optiecontract uit te
voeren.

Opgelet bij opmaken van optiecontracten

• Wettekst: artikel 32 W.Venn. (geldt voor alle vennootschapsvormen)

“De overeenkomst die aan een van de vennoten de gehele winst
toekent, is nietig.

Hetzelfde geldt voor het beding waarbij de gelden of goederen, door
een of meer van de vennoten in de vennootschap ingebracht, worden
vrijgesteld van elke bijdrage in het verlies”
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Cass.  29 mei 2008

• Een overeenkomst

• een partij neemt een aandelenparticipatie onder het beding dat
de overige vennoten zich ertoe verbinden om deze aandelen terug
te kopen tegen een vooraf bepaalde vergoeding (na het
verstrijken van een bepaalde termijn of wanneer een bepaalde
voorwaarde in vervulling is gegaan)

• de koper wordt aldus gevrijwaard van enig verlies

• Nietig (niet‐uitvoerbaar) want in strijd met art. 32 W.Venn.

• behoudens wanneer zij het vennootschapsbelang dient.

Brussel 30 juni 2010 (koop met verzekerde terugkoop)

• Situatie
• beding in aandelenoverdracht waarbij verkoper zich ertoe verbindt om
de aandelen op verzoek van koper terug te kopen tegen vooraf
bepaalde prijs (minstens aankoopprijs)

• Koper wordt opnieuw gevrijwaard tegen verlies

• Bijkomende voorwaarde geïntroduceerd door HvB Brussel
• Dergelijk beding is verboden
• (1) wanneer niet kan worden vastgesteld dat dit beding louter het
vennootschapsbelang dient, of

• (2) wanneer er disproportionaliteit bestaat tussen het belang van de
koper en het vennootschapsbelang
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Brussel 30 juni 2010 (koop met verzekerde terugkoop)

• Hof stelt vast dat de verkoopoptie tegen vaste prijs er uitsluitend toe
strekte de koper een risicoloos uitstaprecht te verlenen.

• DUS geen proportionaliteit

• DUS beding is nietig

• De koper roept de dwaling in omtrent het verbod van art. 32 W.Venn.
en vraagt de nietigheid van initiële overdracht

• NEEN, verbod van art. 32 W.Venn. behoort tot de basis van
vennootschapsrecht: de koper is niet verschoonbaar en kan derhalve
de vernietiging van de initiële koopovereenkomst niet verkrijgen

Luik 14 februari 2013 (koop met verzekerde terugkoop)

• Een investeerder bedong in een aandeelhoudersOK dat de andere
aandeelhouder zijn aandelen na 8 jaren zou terugkopen aan een
overeen te komen prijs, die echter niet lager mocht zijn dat de
instapprijs + 2,5% per jaar.

• De investeerder vordert de terugkoop van zijn aandelen, maar de andere
aandeelhouder argumenteert dat voornoemd beding leonijns is en dus
ongeldig.

• De cruciale vraag was of het kwestieuze beding strookte met het
vennootschapsbelang
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Luik 14 februari 2013 (koop met verzekerde terugkoop)

• De argumentatie van de investeerder:

• Ik ben een loutere financiële partner en mijn participatie heeft een
puur financieel doel;

• mijn zitje in de raad van bestuur bewijst niet dat de ik de intentie had
om actief deel te nemen aan het bestuur; het is normaal dat een
financiële investeerder recht heeft op een of meerdere zitjes in de
raad van bestuur om de vennootschap te kunnen bijstaan, maar
vooral om haar investering te kunnen opvolgen.

• Als loutere financiële partner, die noodzakelijke middelen aanbracht
voor de vennootschap, moet ik het recht hebben om risicoloos uit te
treden

Luik 14 februari 2013 (koop met verzekerde terugkoop)

• Beoordeling van het Hof
• de investeerder nam de deelneming niet louter in het belang van de
vennootschap, maar ook uit eigen belang.

• doch, het belang van de investeerder is niet disproportioneel met het
vennootschapsbelang. Dit bleek volgende elementen:
• de prijs
• de vennootschap had haar eigen vermogen kunnen versterken met vers
aandeelhouderskapitaal (i.p.v. een lening aan te gaan)

• de verplichting tot terugkoop rustte niet op de vennootschap zelf maar op de
andere aandeelhouder(s).

• De “portageclausule” is dan ook legitiem en conform het
vennootschapsbelang van de betrokken vennootschap
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Besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid

BVBA – beperkte overdraagbaarheid

• Personenvennootschap (intuitu personae)

• Door de wet beperkte overdracht van aandelen

• Steeds aandelen op naam

• Alle vennoten zijn bekend (inschrijving in register van aandelen)
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Wettelijke regeling

• Overdracht onder levenden + overgang wegens overlijden

• Instemmingsvereisten:

• ten minste 1/2 van de vennoten

• ten minste 3/4 van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht is voorgesteld.

• Strengere statutaire bepalingen mogelijk

• Sanctie: nietigheid van de overdracht

• Willekeurige weigering voorleggen aan de rechtbank (art. 252‐253
W.Venn.)

Uitzonderingen

• Vrije overdracht zonder instemming :

• aan een vennoot;

• aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;

• aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte
nederdalende lijn;

• aan andere door de statuten toegelaten personen.

• tenzij de statuten toch de instemming vereisen.
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Voorbeeld

• Gegevens
• 5 vennoten

• elk heeft 20 aandelen

• 1 vennoot wil verkopen en biedt aan ter goedkeuring

• Cumulatieve voorwaarden

• ½ van de resterende vennoten = 2

• ¾ van het resterende kapitaal = 80 x ¾ = 60

• DUS: goedkeuring moet door minstens 3 vennoten van de 4

Quid ingeval van weigering van 
overdracht onder levenden (art. 251 W.Venn) ?

• OFWEL bepalen de statuten dat niet kan worden opgekomen tegen
de weigering

• OFWEL kan de kandidaat‐overdrager de weigerende vennoten
dagvaarden in kort geding > rechtbank oordeelt omtrent het al dan
niet willekeurig zijn van de weigering !!!

• in geval van « willekeurige » weigering is er een wettelijk regime
van gedwongen overdracht voorzien (zie volgende slide)
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• Rechtbank oordeelt dat de weigering « willekeurig » is:

• weigerende vennoten hebben 3 maanden om kopers te vinden

• tegen welke prijs en onder welke voorwaarden?
• ofwel wilsovereenstemming

• ofwel statutaire regels
• bij gebreke daaraan: door de rechtbank (ev. na deskundigenonderzoek)

• Indien afbetalingsplan: termijnen max. over 5 jaar gespreid

• aandelen niet overdraagbaar zolang de prijs niet volledig is voldaan

• Indien geen koop binnen termijn van 3 maanden : overdrager kan de
ontbinding vorderen binnen 40 dagen !!!

Quid ingeval van weigering van
overgang wegens overlijden (art. 252 W.Venn) ?

• Erfgenamen en legatarissen hebben recht op waarde van de
overgegane aandelen

• Procedure
• afkoop vragen bij aangetekende brief gericht aan zaakvoerder
• zaakvoerder maakt een afschrift over aan de vennoten
• tegen welke prijs en onder welke voorwaarden?

• ofwel wilsovereenstemming
• ofwel statutaire regels
• en bij gebreke daaraan: door de rechtbank (na deskundigenonderzoek)
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• Aandelen niet overdraagbaar zolang de prijs niet volledig is voldaan

• Indien geen afkoop binnen termijn van 3 maanden : erfgenamen of
legatarissen kunnen de ontbinding vorderen.

• Merk op !
• geen gerechtelijke tussenkomst tenzij geen akkoord omtrent de prijs

Coöperatieve vennootschap
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CV ‐ overdracht aan de vennoten en derden

• aan medevennoten
• overeenkomstig de statutaire regeling

• aan derden
• die BIJ NAAM zijn aangeduid in de statuten;

• die behoren tot de door de statuten bepaalde CATEGORIEËN en die
voldoen aan de wettelijke of statutaire vereisten om vennoot te zijn

• de toestemming
• door de algemene vergadering

• een ander door de statuten aangeduid orgaan

Overdracht beperkende clausules

• Grote contractuele vrijheid

• Enkel rekening houden met algemeen geldende regels

• Regels m.b.t. scheidingsaandeel (art. 374 W.Venn.)
• Uittreding enkel in eerste 6 maanden van het boekjaar (anders 1 januari
daaropvolgende jaar)

• Vast te stellen op basis van boekjaar van uittreding (uitbetaling tijdens
jaar na uittreding) > dwingend recht !
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Tweede probleemstelling

De meerderheidsaandeelhouders kunnen 
misbruik maken van hun zeggenschap en de 
stem van de  minderheidsaandeelhouders 
voortdurend negeren

Oplossingen 

• Stemafspraken

• Stemkrachtbeperkingen
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Stemafspraken (art. 551 W.Venn.)

Wat zijn “stemafspraken” ?

• aandeelhoudersovereenkomsten waarin de contractanten
overeenkomen om, voorafgaand aan een stemming op de algemene
vergadering, een gezamenlijk standpunt te bepalen en op dezelfde
manier te stemmen op de algemene vergadering.

• Lijkt op partijpolitiek

• Politieke partijen bepalen eerst hun stem en stemmen pas daarna met
een eensluidende stem in het parlement.
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Twee geldigheidsvoorwaarden

• beperkt in de tijd (geen verdere precisering)
• de stemafspraken moeten na verloop van tijd worden gehernegotieerd

• steeds verantwoord op grond van het vennootschapsbelang
• stabiliteit in de besluitvorming benaarstigen

• geen beslissingen verhinderen die noodzakelijk zijn voor de
vennootschap (bijv. een noodzakelijke kapitaalverhoging)

• geen besluitvorming in uitsluitend voordeel van de
meerderheidsaandeelhouders, met miskenning van de minderheid (bijv.
nooit dividenden uitkeren, maar wel hoge managementvergoedingen
aan de meerderheidsaandeelhouders)

Kh. Brugge 3 december 1992

• Een stemovereenkomst is geldig indien zij het beslissingsrecht van
de aandeelhouders in de vennootschap niet opheft, d.w.z. dat
iemand zijn stemrecht niet volledig, onbeperkt en duurzaam mag
worden overgedragen.

• Verder moet zij in één klank zijn met het belang van de
vennootschap en vreemd zijn aan elke vorm van bedrog.



26/03/2018

30

Nietige stemafspraken

• Besluitvorming gebeurt « top down » en niet « bottom up »

• Daarom zijn nietig:
• verbintenis om te stemmen overeenkomstig de richtlijnen van de
vennootschap, van een dochtervennootschap of nog van een van de
organen van die vennootschappen

• verbintenis tegenover de vennootschap, een dochtervennootschap of
nog een van de organen van die vennootschappen, om hun voorstellen
goed te keuren

• Aandeelhouder moet onafhankelijk kunnen beslissen!!!

Nietige stemafspraken = nietige beslissingen

• Nietigheid van de stemming

• Tenzij bewijs dat deze stemmen geen enkele invloed hebben op de
geldigheid van de gehouden stemming

• Verjaringstermijn: 6 maanden te rekenen vanaf de stemming
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Stemkrachtbeperkingen (art. 
544 W.Venn.)

Wat zijn stemkrachtbeperkingen ?

• Art. 544 W.Venn. (NV)
• De statuten kunnen het aantal stemmen waarover iedere
aandeelhouder in de vergaderingen beschikt, beperken, op voorwaarde
dat die beperking verplicht van toepassing is op iedere aandeelhouder
zonder onderscheid van het effect waarmee hij aan de stemming
deelneemt.

• Statutaire bepalingen waarbij het stemrecht wordt beperkt,
• hetzij t.a.v. het totaal aantal van de bestaande stemmen,
• hetzij t.a.v. het aantal op de vergadering aanwezige stemmen,

• teneinde de stemkracht van bepaalde aandeelhouders of groepen van
aandeelhouders te beperken
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Geldigheidsvoorwaarden

• Statutair vastgelegd

• De beperking is van toepassing op iedere aandeelhouder, zonder
onderscheid van het effect waarmee hij op de vergadering optreedt

• MAAR geen minimum‐ of maximumbeperking

• De omvang van de beperking kan verschillen naarmate een andere
beslissing aan de orde is.

Voorbeeld

• 4 aandeelhouders / 100 aandelen

• A : 55

• B : 25

• C : 14

• D : 6

• stemkrachtbeperkingen voor beslissingen met gewone
meerderheid:

• 1/3 van alle bestaande stemmen

• stemkrachtbeperkingen voor beslissingen inzake statutenwijzigingen

• 1/4 van alle bestaande stemmen
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• Beslissingen bij gewone meerderheid (beperking: 1/3)
• A : 33 stemmen
• B : 25 stemmen
• C : 14 stemmen
• D : 6 stemmen

• totaal uit te brengen stemmen: 78 –> meerderheid: 40 stemmen

• A + B (33 + 25 = 58)
• A + C (33 + 14 = 47)
• B + C + D (25+ 14 + 6 = 45)

• A moet steeds meestemmen tenzij B, C en D één front vormen

• Beslissingen inzake statutenwijzigingen (beperking 25 %)
• A : 25 stemmen
• B : 25 stemmen
• C : 14 stemmen
• D : 6 stemmen

• totaal uit te brengen stemmen: 70

• 3/4‐meerderheid : 52,5 stemmen

• A + B + C (25 + 25 + 14 = 64) > voldoende
• A + B + D (25 + 25 + 6 = 56) > voldoende
• A of B + C + D (25 + 15 + 6 = 46) > niet voldoende

• Geen beslissing zonder A én B
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Andere bepalingen die kunnen 
bijdragen tot behoud van evenwicht 
tussen de aandeelhouders

Voorbeelden 

• Bindende regels m.b.t. dividenduitkering

• Verhinderen dat er nooit dividenduitkeringen plaatsvinden

• Regels m.b.t. tewerkstelling van familieleden

• aan welke voorwaarden moeten familieleden voldoen

• toelatingsprocedure (leeftijds‐, diploma‐, ervarings‐, etc. vereisten)

• …

• Regels m.b.t. bemiddeling tussen aandeelhouders
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Nog even iets over …
mediatie en arbitrage

Zin en onzin van mediatie ?

• Mediatie of bemiddeling ?

• Art. 1724 e.v. Ger.W.

• Bemiddelingsbeding

• Bij overeenkomst opgelegde bemiddeling

• De partijen verbinden zich ertoe voor eventuele geschillen in
verband met de geldigheid, totstandkoming, uitlegging, uitvoering
of verbreking van de overeenkomst eerst een beroep te doen op
bemiddeling en pas dan op elke andere vorm van
geschillenbeslechting.
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Niet conventionele opgelegde bemiddeling 

• Vrijwillige bemiddeling (art. 1730 e.v. Ger.W.)

Elke partij mag, onverminderd elke gerechtelijke of arbitrale procedure,
voor, tijdens of na een rechtspleging, aan de andere partijen voorstellen
om een beroep te doen op bemiddeling. De partijen wijzen in onderlinge
overleg de bemiddelaar aan of belasten een derde met die aanwijzing.

• Gerechtelijke bemiddeling (art. 1734 e.v. Ger.W.)

In elke stand van het geding, alsook in kort geding, kan de reeds
geadieerde rechter, op gezamenlijk verzoek van de partijen, of op eigen
initiatief maar met instemming van de partijen, een bemiddeling bevelen,
zolang de zaak niet in beraad is genomen

Zin en onzin van arbitrage ?

• Bij overeenkomst kunnen partijen tussen hen bestaande en/of
toekomstige geschillen aan arbitrage onderwerpen. Zij verbinden zich
dan ertoe de desbetreffende geschillen voor te leggen aan arbiters
(particuliere rechters), die ter zake een voor partijen bindende
beslissing nemen.

• Goed overwegen

• Wanneer ?

• Welke betwistingen ?

• …
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Zin en onzin van arbitrage ?

• Arbitrage = derdenbeslissing
• slechts op beperkte gronden aan te vechten – geen hoger beroep

• foutieve toepassing van de wet – contract (art. 1134 B.W.)
• enkel bij kennelijk onredelijke beslissing van de arbiter

• vooral “riskant” bij alleen‐beslissende arbiter

• Algemeen arbitragebeding in statuten treft ook kort geding‐
procedure
• bijv. opschorting/nietigverklaring beslissingen AV
• soms gaat kort geding sneller dan arbitrage
• procedurele problemen

Besluit m.b.t. aandeelhoudersovereenkomsten

• Beschermt tegen ONGEWILDE INTREDE VAN BUITENSTAANDERS
(“vijandige overname”, “take‐over‐bid”)

• Zorgt voor EVENWICHTIGERE BESLUITVORMING en bescherming van
rechten van minderheidsaandeelhouders

• CEMENT tussen aandeelhouders

• Zorgt voor CONTINUÏTEIT in het project
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Derde probleemstelling

• bestuurders worden BENOEMD door de AV, bij gewone meerderheid

> meerderheidsaandeelhouders BENOEMEN alle bestuurders

• bestuurders worden ONTSLAGEN door de AV, bij gewone
meerderheid

> meerderheidsaandeelhouders ONTSLAAN alle bestuurders

• ONEVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING van aandeelhouders in de
raad van bestuur

Oplossingen 

• EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING van de aandeelhouders in de
raad van bestuur

• door benoeming van bestuurders d.m.v. een systeem “BINDENDE
VOORDRACHT” van kandidaat‐bestuurders

• door benoeming van bestuurders d.m.v. een systeem van
“CUMULATIEF STEMRECHT”

• bijzondere meerderheidsvereisten binnen de raad van bestuur
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Systeem van bindende voordracht

• Elementen

• opsplitsing van aandelen in verschillende CATEGORIEËN

• elke categorie krijgt het recht op invulling van ÉÉN OF MEERDERE
BESTUURSMANDATEN

• BINDENDE VOORDRACHT van kandidaten door elke categorie

• Voorwaarden

• KEUZE van de algemene vergadering respecteren (meerdere
kandidaten per zitje voorstellen)

Systeem van bindende voordracht

• Voorbeeld 1:
• Iedere (groep van) aandeelhouder(s) met 20 % of meer van de stemmen heeft
recht op 1 bestuurderszetel

• Iedere aandeelhouder met meer dan 50 % van de stemmen heeft recht op 1
bijkomende bestuurszetel

• Voorbeeld 2
• Iedere (groep van) aandeelhouder(s) met min. 20 % van de stemmen heeft recht
op 1 bestuurszetel

• Iedere aandeelhouder met meer dan 50 % van de stemmen heeft recht op 3
bestuurszetels
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Systeem van bindende voordracht

• Aan de hand van voorbeeld 2 : aandelenverdeling
• A: 55 (categorie A) – 3 bestuurders
• B: 23 (categorie B) – 1 bestuurder

• C: 22 (categorie C) – 1 bestuurder

• Indien geen regeling: A benoemt alle bestuurders

• Statutaire regeling:
• A stelt 3 x 2 kandidaten voor waaruit AV 3 bestuurders kiest

• B en C stellen elk 1 x 2 kandidaten voor waaruit AV telkens één bestuurder
kiest

Voorbeeld cumulatief stemrecht

• Aantal stemmen vermenigvuldigen met aantal te benoemen
bestuurders

• Statuten: 5 bestuurders

• Aandelenverdeling
• A: 55 x 5 = 275 stemmen

• B: 23 x 5 = 115 stemmen

• C: 22 x 5 = 110 stemmen

Totaal = 500 stemmen
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Voorbeeld cumulatief stemrecht

• Stemming > eerste 5 “gerangschikte kandidaten” zijn verkozen

• B geeft 115 stemmen aan X

• C geeft 110 stemmen aan Y

• A kan zijn stemmen niet verdelen over 4 kandidaten zodat deze
vier verkozen zijn

• Gevolg : A zal “slechts” drie bestuurders aanduiden (3 x 92
stemmen)

Bindende voordracht vs. cumulatief stemrecht

• Opdeling van aandelen in
categorieën

• Ten minste twee kandidaten
per bestuurdersfunctie

• Zoveel stembeurten als
bestuurdersmandaten

• Beslissing in principe bij
eenvoudige meerderheid

• Geen opdeling van aandelen in
categorieën

• Evenveel kandidaten als er
bestuurdersfuncties zijn

• Één stembeurt: verdeling van
stemmen tussen kandidaten

• De bestuurders met het meeste
stemmen verkozen
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Bijzondere meerderheden in raad van bestuur

• Geen eenvoudige meerderheid maar 2/3de, 3/4de, of 4/5de
meerderheid, misschien zelfs éénparigheid

• Voortbouwend op voorbeeld
• A heeft 3 bestuurders
• B en C hebben elk 1 bestuurder

• Voor belangrijke investeringen wordt een 4/5 meerderheid binnen
de raad van bestuur vereist
• A heeft de steun van de bestuurder van B of C nodig

Vierde probleemstelling

• Ad nutum‐karakter van het bestuurdersmandaat (wijziging nieuw
vennootschapsrecht)

• Mandaat kan ten allen tijde beëindigd worden bij eenvoudige
meerderheid

• Elke beperking van beëindigingsmogelijkheid is strijdig met de openbare
orde

• GEVOLG: de meerderheidsaandeelhouder kan een bestuurder ten allen
tijde zonder motivering afzetten, ongeacht de wijze van benoeming
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Gent 8 november 2010

• “De ad nutum herroepbaarheid van het bestuursmandaat in de NV
is van openbare orde. Hoewel de mogelijkheid om een bestuurder al
dan niet ad nutum af te zetten in eerste instantie een
aangelegenheid tussen privépersonen (aandeelhouders van de NV)
is, is deze regel dermate essentieel in het economisch leven dat hij
te allen tijde moet kunnen worden ingeroepen. Omwille van de
weerslag van de werking van een NV op de economie overstijgt het
bestuur van de vennootschap het individuele belang van de
aandeelhouders. Het normdoel rechtvaardigt het karakter van
openbare orde van de bepaling van artikel 518, § 3 W.Venn.”

Oplossing

• Ontslag van één bestuurder: alle bestuurders zijn van rechtswege
ontslagnemend

• gevolg: de raad van bestuur moet volledig worden herkozen;
systeem van bindende voordracht of cumulatief stemrecht speelt
opnieuw

• In het kader van een bindende voordracht mag alleen de
aandelencategorie wiens bestuurder is ontslagen, nieuwe
kandidaten voorstellen
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Vijfde probleemstelling

• Patstellingen (bijv. t.g.v. 50 % ‐ 50 % ‐verdeling)

• In raad van bestuur

• oneven aantal bestuurders

• bestuurder (voorzitter) met doorslaggevende stem

• In algemene vergadering

Oplossingen voor raad van bestuur (1)

• Aanduiding van een oneven aantal bestuurders
• Maar !!! niet altijd verdedigbaar indien 50%‐50% in AV

• Statutaire clausule van staking van stemmen
• doorslaggevende stem aan de voorzitter

• Maar !!! wie de voorzitter aanstelt heeft de macht

• Oplossing: alternerende aanstelling van voorzitter (beurtrol)

• Maar !!! ene doet de beslissingen van de andere teniet
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Oplossingen voor raad van bestuur (2)

• Doorverwijzing naar de algemene vergadering
• Maar !!! misschien zelfde patsituatie in algemene vergadering?

• In familiebedrijven houden ouders soms een aantal aandelen en
komen zij tussen bij een patstelling
• d.i. een combinatie van:

• techniek van doorverwijzing

• wipaandelen

Oplossingen voor de algemene vergadering

• Geen mogelijkheid om een doorslaggevende stem te verlenen aan
één aandeelhouder (strijdig met art. 541 W.Venn.)

• Wipaandeel

• Onherroepelijke volmacht

• Dwingende derdenbeslissing
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Creatie van een “wipaandeel”

• Voorwaarden

• wipaandeelhouder = eigenaar van het aandeel (art. 651)

• onafhankelijk persoon

• Aandachtspunten bij de creatie van het “wipaandeel”

• wipaandeelhouder heeft recht op dividend

• overdracht van het wipaandeel (aandeel op naam !!!)

• overdrachtsregeling bij het einde van de opdracht

• eenzijdige verkoopbelofte of beding van wederinkoop

• evenredigheid tussen partijen bewaren

Onherroepelijke bijzondere volmacht

• Wat?

• Volmachtdrager treedt op AV op met een beperkt aantal aandelen

• onafhankelijk persoon
• variante: volmacht pas na twee of drie AV’s

• Voordeel
• volmachtdrager is geen eigenaar van de aandelen

• men poogt een consensus te bereiken (zodat de volmacht niet
verleend moet worden)

• opdracht is beperkt in tijd en voorwerp (beter dan wipaandeel ?)
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Bindende derdenbeslissing

• Derde beslist in belang van de vennootschap

• Onafhankelijk persoon, veelal een deskundige in de materie

• nominatief aanduiden of

• een benoemingsprocedure voorzien (beroepsvereniging, arbitrage‐
instelling, rechter in kort geding, …)

• men kiest ngl. de aard van geschil

• Ook binnen de raad van bestuur is deze oplossing mogelijk !!!

CONFLICT‐BEHEERSENDE MAATREGELEN

• Welke rechten heeft de aandeelhouder die zich benadeeld voelt?

• Welke bewarende en voorlopige maatregelen kan een
aandeelhouder inroepen in geval van een conflict ?
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Zesde probleemstelling

• Een aandeelhouder heeft bepaalde bedenkingen omtrent het
bestuur, de financiële toestand, … en wil zich daaromtrent
INFORMEREN.

Hoe informatie inwinnen ?

• Rechten ingeschreven in W.Venn.

• het recht om de algemene vergadering BIJEEN TE ROEPEN

• het VRAAGRECHT op de algemene vergadering

• het individueel CONTROLE‐ EN ONDERZOEKSRECHT

• de aanstelling van een GERECHTELIJK DESKUNDIGE
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Recht om AV bijeen te roepen (art. 532 W.Venn) 

• Verzoeker moet 1/5 van maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen
(samen handelen is mogelijk)

• Ook agenda vermelden

• Verplichting weegt op het bestuursorgaan (én op de commissaris)
• strafbepaling (art 647, 1°): bijeenroeping binnen 3 weken
• rechtbank of kort geding

• gedwongen uitvoering, gesanctioneerd met dwangsom
• aanstelling van een mandataris ad hoc: oproeping + leiding van de AV

Recht om AV bijeen te roepen (art. 532 W.Venn) 

• Sterk middel om bepaalde items op de agenda te plaatsen

• Onregelmatigheden/onkunde in het bestuur/bedrijfsvoering

• Niet‐naleving van bepaalde regelgeving

• vennootschaps‐, jaarrekeningen‐ en/of boekhoudwetgeving
• sociaal‐, fiscaal‐, milieurecht, etc.

• bedreigingen van de belangen/continuïteit van de vennootschap

• Vaak een eerste aanzet in de procedure tegen het bestuursorgaan

• onwil aantonen van het bestuursorgaan om efficiënte acties te
ondernemen
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Vraagrecht op de AV (art. 540 W.Venn.)

• Aan de bestuurders / commissaris(sen)

• Beperking van het vraagrecht
• aan bestuurders: m.b.t. het jaarverslag en de jaarrekening
agendapunten

• aan de commissaris: m.b.t. diens controleverslag

• Hoe worden de vragen gesteld ?
• op de jaarvergadering zelf en/of
• schriftelijke voorafgaande mededeling

Vraagrecht op de AV (art. 540 W.Venn.)

• Schriftelijke vragen kunnen gesteld worden “zodra de oproeping
gepubliceerd is”

• vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping vermelde e‐adres.

• de statuten leggen de termijn vast waarbinnen de vennootschap
die schriftelijke vragen dient te ontvangen
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Vraagrecht op de AV (art. 540 W.Venn.)

• Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen,
mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord
geven

• Weigering tot antwoord

• wanneer de mededeling van gegevens of feiten van dien aard is
dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de
vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden

Individueel controle‐ en 
onderzoekrecht (art. 166‐167 W.Venn.) (1)
• Indien geen commissaris is aangesteld

• Zelfde bevoegdheid als de commissaris, i.e. inzage nemen

• in boeken, brieven, notulen, en alle andere documenten

• op de zetel of andere plaats waar documenten zich bevinden

• Beperkingen
• niet‐afgesloten én lopende boekjaar (Kort Ged. Kh. Brussel 13 oktober 1988)

• enkel vennootschap waarin men rechtstreeks aandeelhouder is (geen
moeder‐ of dochtervennootschappen), tenzij i.g.v. bedrieglijke samenwerking
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Individueel controle‐ en 
onderzoekrecht (art. 166‐167 W.Venn.) (2)
• Bijstand of vertegenwoordiging door accountant (IAB)

• op kosten van de aandeelhouder

• op kosten van de vennootschap

• indien de accountant met haar toestemming werd benoemd of

• indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing

> de opmerkingen worden meegedeeld aan de vennootschap.

Aanstelling van gerechtelijk deskundige 
(art. 168‐169 W.Venn.) (1)
• Op vordering van één of meerdere aandeelhouders

• Bij de rechtbank van koophandel – behandeld in raadkamer (discretie)

• Minimale participatie‐voorwaarden

• 1 % van de stemmen van alle bestaande aandelen

• effecten die kapitaal ter waarde van ten minste 1.250.000 €
vertegenwoordigen
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Aanstelling van gerechtelijk deskundige 
(art. 168‐169 W.Venn.) (2)
• De belangen van de vennootschap komen op ernstige wijze in
gevaar of dreigen in gevaar te komen

• “dreiging” is voldoende

• Vonnis
• stelt één of meer deskundigen aan

• bepaalt het voorwerp van het deskundigenonderzoek in functie
van de feiten en beweerde problemen.

• voorziet eventueel ook verzoeningsopdracht

Aanstelling van gerechtelijk deskundige 
(art. 168‐169 W.Venn.) (3)
• Verslag

• overmaken aan eiser én aan gedaagde vennootschap

• kan basis zijn voor verdere acties

• Publiciteit
• enkel meegedeeld aan de eiser

• meegedeeld aan alle individuele vennoten

• vermelding van het bestaan van het verslag in de pers

• publicatie van bepaalde delen van het verslag.
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Antwerpen 8 mei 2000

• De minderheidsaandeelhouders vorderen een deskundigenonderzoek

• de gedelegeerd bestuurder is voor quasi 100% betrokken in andere
vennootschappen waarmee hun vennootschap zaken doet

• die andere vennootschappen staan er financieel beter voor terwijl
hun vennootschap noodlijdend is.

• Volgens het Hof is de vrees terecht en dient een deskundigenonderzoek
te worden bevolen.

Brussel 12 december 2008 (Fortiszaak)

• In sommige gevallen wordt de deskundige ook “expert‐bewaarnemer”
genoemd

• Opdracht
• onderzoek van het beheer ten nadele van de belangen van de
vennootschap

• het aanreiken van mogelijke oplossingen in functie van het belang van
de vennootschap

• Spoedeisend onderzoek wanneer het noodzakelijk is om de
aandeelhouders te informeren vóór de algemene vergadering die wordt
bijeengeroepen om de omstreden beslissingen te aanvaarden of te
verwerpen.
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Brussel 12 december 2008 (Fortiszaak)

• Het deskundigenonderzoek kan niet alleen betrekking hebben op de
boekhouding van de vennootschap, maar gezien de aard van de
maatregel en zijn finaliteit ook op alle daarbij horende documenten
in de ruimste betekenis.

• eveneens de boekhouding en documenten van de geconsolideerde
vennootschappen en zelf van hun (ex‐) filialen en (ex‐)subfilialen.

Zevende probleemstelling

• Een aandeelhouder is tot de vaststelling gekomen dat hij wordt
benadeeld door bepaalde acties of nalatigheden van het bestuur en
wenst BEWARENDE MAATREGELEN te treffen, in afwachting van een
minnelijke oplossing of de afhandeling van een procedure voor de
rechtbank
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Oplossing

• De aandeelhouder kan bij de rechtbank (meestal de voorzitter,
zetelend in kort geding) VOORLOPIGE EN BEWARENDE
MAATREGELEN vorderen

• aanstelling van een MANDATARIS AD HOC

• aanstelling van een EXPERT‐BEWAARNEMER

• aanstelling van een SEKWESTER

• aanstelling van een VOORLOPIG BEWINDVOERDER

Mandataris ad hoc

• Art. 260 W.Venn. i.k.v. belangenconflicten in BVBA
• indien er een college van zaakvoerders is en één zaakvoerder
ontwaart een belangenconflict in zijnen hoofde

• aangesteld door de AV

• Maar ook bredere toepassing …

• Heeft meestal beperkte bevoegdheden
• toezien op uitvoering van gerechtelijke beslissing
• bijv. ingeval van verzoek tot bijeenroeping van de AV, de AV
voorzitten, …
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Expert‐bewaarnemer

• Bewaring van bepaalde vermogensbestanddelen
• bescherming tegen wegmaking, vernietiging of vervreemding van
activa van de vennootschap

• bijv. aandelenregister, vennootschapsboekhouding, voorraad,
productiemiddelen, gelden, etc.

• Gevorderd door:
• aandeelhouders
• schuldeisers van de vennootschap
• schuldeisers van de aandeelhouders die bijv. aandelen van
vennootschap in pand hebben

Sekwester (1)

• Art. 1955 t.e.m. 1963 B.W.

• Bewaring van een zaak waaromtrent een GESCHIL bestaat

• er is een geschil m.b.t. de zaak

• men wil het geschil oplossen (dading, procedure, …)

• vermijden dat de oplossing van het geschil in het gedrang komt

• Voorlopig / bewarend karakter – beperkt in de tijd



26/03/2018

58

Sekwester (2)

• In het vonnis van aanstelling

• In principe een beperkte en voorlopige opdracht:

• vrijwaring van de potentiële rechten in afwachting van de
beslechting van het geschil

• Soms daden van beheer, zelfs daden van beschikking

Voorlopig bewindvoerder (1)

• Wettelijke basis: art. 584, 3° Ger.W.
• De voorzitter van de rechtbank van koophandel kan alle nodige
maatregelen bevelen tot vrijwaring van de rechten van degenen die
daarin niet kunnen voorzien, hetzij door eigen toedoen, hetzij door
toedoen van anderen

• Meest verregaande voorlopige en bewarende maatregel

• Neemt geheel of gedeeltelijk het bestuur over

• Rechtbanken staan weigerachtig
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Voorlopig bewindvoerder (2)

• Wanneer ? vennootschapsorganen functioneren niet meer en de
besluitvorming dreigt verlamd te geraken

• Ernstige onenigheid tussen de vennoten

• normaal functioneren van de vennootschapsorganen is onmogelijk
– werking van de vennootschap is geblokkeerd

• loutere meningsverschillen niet voldoende

• voorlopig bewindvoerder krijgt soms verzoenende rol

• Ook in afwachting van een uitspraak omtrent bijv.
uitsluitingsvordering

Voorlopig bewindvoerder (3)

• Misbruik van meerderheid
• zelfs wanneer de vennootschapsorganen nog werken
• bijv. beslissingen doordrukken die vennootschap schaden

• onttrekking middelen van de vennootschap
• bevoordeling van andere vennootschappen

• Ernstige onregelmatigheden
• niet‐naleving van bepaalde regelgeving

• Ondernemingen in moeilijkheden (situatie van “wrongfull trading”)
• art. 8 Faill. W. onderzoek naar faillissementsvoorwaarden
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Kort Ged. Kh. Brussel 7 november 2000

• Situatie
• aandeelhoudersovereenkomst stelt de bestuursstructuur van een
groep van vennootschappen vast waardoor een machtsevenwicht
tussen de twee familiale takken wordt verzekerd

• dit evenwicht wordt verbroken door handelingen van één van de
twee takken op een prima facie onrechtmatige wijze

• De rechter in kort geding kan een voorlopige bewindvoerder
aanstellen totdat ten gronde zal worden geoordeeld over de
rechtmatigheid van die handelingen (standstill‐periode).

Voorlopig bewindvoerder (4)

• Bevoegdheid
• soms zeer specifiek, soms algemeen omschreven
• soms voor bepaalde duur, soms voor onbepaalde duur
• voorlopig karakter moet geëerbiedigd worden

• Wie?
• revisor, accountant, boekhouder, advocaat, …
• soms gespecialiseerd manager
• soms persoon van onderneming toevoegen
• probleem i.v.m. kennis van de onderneming en tijdsbesteding
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Achtste probleemstelling

• De bestuurders hebben fouten begaan waardoor hun
aansprakelijkheid in het gedrang komt; de
meerderheidsaandeelhouders reageren niet en toch wenst de
minderheid een schadevergoeding te vorderen

Gewone bestuursfouten (art. 262/527 W.Venn.)

• ELKE tekortkoming bij de uitvoering van het mandaat

• elke fout die tot schade aanleiding geeft

• zelfs loutere nalatigheid / onzorgvuldigheid

• inspannings‐ of middelenverbintenis

• toetsing: redelijke en normaal zorgvuldige bestuurder in dezelfde
omstandigheden geplaatst

• Individuele aansprakelijkheid van bestuurder/zaakvoerder

• t.a.v. de vennootschap (algemene vergadering)

• NIET t.a.v. derden
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Inbreuken op de statuten en W.Venn. 
(art. 263/528 W.Venn.) 
• Wettekst: “bestuurders zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij
jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het
gevolg is van de overtreding van dit wetboek of van de statuten”

• In principe resultaatsverbintenissen

• Hoofdelijke aansprakelijkheid t.a.v. vennootschap / derden

• Ontsnappingsmogelijkheid
• (1) geen schuld, (2) niet deelnemen + (3) aanklagen

Instellen van actio mandati (art. 289 en 561 
W.Venn.
• Ontvankelijkheidsvereiste: voorafgaande beslissing van algemene
vergadering

• Geen quorum

• 50 % + 1 stem

• Quid indien de meerderheidsaandeelhouders de bestuurders niet
aanspreekt ?
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Minderheidsvordering (art. 290‐291 en 562‐
567 W.Venn.) 
• Wie ?

• Participatievoorwaarde

• ofwel alleen of tesamen effecten bezitten die tenminste 1 % van de
stemmen (BVBA: 10 %) vertegenwoordigen

• ofwel alleen of tesamen effecten bezitten die tenminste 1.250.000
€ kapitaal vertegenwoordigen (nominale of pariwaarde)

• geen kwijting hebben gegeven of geen geldige kwijting

Minderheidsvordering (2)

• Voor rekening van de vennootschap
• opbrengst komt toe aan vennootschap en niet aan de eisers
• herstel eigen vermogen > waarde van alle aandelen

• Gevaar voor minderheidsaandeelhouders !!!
• indien “winst”: opbrengst komt aan de vennootschap (herstel van
de waarde van het aandeel)

• indien “verlies”:
• dragen de kosten van het geding
• mogelijks veroordeeld tot schadevergoeding aan verweerders
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Conflict‐oplossende 
maatregelen

Negende probleemstelling

• Welke maatregelen kan men nemen wanneer het conflict niet meer
beheersbaar is en een uitweg onmogelijk lijkt?
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CONFLICT‐OPLOSSENDE MAATREGELEN

• VRIJWILLIGE ONTBINDING

• GERECHTELIJKE ONTBINDING

• UITSLUITING van een “lastige” aandeelhouder

• UITTREDING van een aandeelhouder die het niet meer ziet zitten

Gerechtelijke ontbinding (1)

• Door de rechtbank van koophandel

• Er is geen uitkomst meer …

• Wetsartikelen
• algemeen art. 45 W.Venn.
• bijzondere artikelen

• NV: art. 645 W.Venn.
• BVBA: art 343, lid 3 W.Venn.
• CV: 386, 3° W.Venn.
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Gerechtelijke ontbinding (2)

• Art. 45 W.Venn.: “wettige redenen”
• een vennoot komt zijn verplichtingen niet na (wanprestatie);
• lichamelijke of geestelijke verhindering van een vennoot
• “soortgelijke gevallen, waarvan de wettigheid en de ernst aan de
beoordeling van de rechter worden overgelaten”

• Blijvende en ernstige onenigheid tussen de vennoten die de normale
werking van de vennootschap en de samenwerking onmogelijk maakt
(affectio societatis)

• Misbruik van meerderheid

Gerechtelijke ontbinding (3)

• Misbruik van minderheid

• Onmogelijkheid om het doel van de vennootschap te realiseren

• juridisch (gewijzigde wetgeving, vervallen milieuvergunning, …)

• economisch (concurrentie uit andere werelddelen)

• financieel (financiële problemen)

• Sinds 1995: minder verregaande maatregelen

• uitsluitingsvordering
• uittredingsvordering



26/03/2018

67

Conflictenregeling 
in NV en BVBA

Uitsluitings‐ en uittredingsvordering

• UITSLUITING
• de eisers vorderen de GEDWONGEN OVERDRACHT van de
aandelen van de verweerders

• UITTREDING
• de eisers vorderen de GEDWONGEN OVERNAME van hun
aandelen door de verweerders



26/03/2018

68

Uitsluitingsvordering

• Art. 334 e.v. (BVBA) en art. 636 (NV)

“Een of meer aandeelhouders die gezamenlijk effecten bezitten die 30
% vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van
de bestaande effecten, of 20 % indien de vennootschap effecten heeft
uitgegeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen, of aandelen waarvan de
nominale waarde of de fractiewaarde 30 % van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigt, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat
een aandeelhouder zijn aandelen en alle converteerbare effecten in
zijn bezit, die recht geven op inschrijving op of op omzetting in
aandelen van de vennootschap, aan de eisers overdraagt.”

• Participatiedrempel !!!

“Gegronde redenen” bij uitsluiting

• “indien ze van die aard zijn dat het behouden van de vennoot wiens
uitsluiting wordt gevorderd, de fundamentele belangen of continuïteit
van de vennootschap in gevaar brengt” (Cass. 21 maart 2014, RW
2014‐15, 1611).

• Niet noodzakelijk een fout aantonen in hoofde van uit te sluiten vennoot.
• Wel :

• dat, gezien de gedragingen of de persoonlijkheid van de uit te sluiten
vennoot, hij redelijkerwijze niet langer vennoot kan blijven én

• dat zijn aanblijven de werking van de vennootschap ernstig zal
belemmeren, haar continuïteit in het gevaar zal blijven en het
vennootschapsbelang zal schaden.
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Wederzijdse uitsluitingsvorderingen ?

• Stap 1: Is er een duurzame ontwrichting van de verhouding tussen
de vennoten met weerslag op de werking van de vennootschap?

• Stap 2: Keuze tussen de vennoten:
• de vennoot van wie de uitsluiting wordt bevolen moet niet noodzakelijk
een fout hebben gemaakt.

• het vennootschapsbelang dient in aanmerking te worden genomen (dit
overstijgt het individuele belang van elke vennoot).

• Veelal is bepalend welke vennoot de meeste garanties en
waarborgen biedt voor de voortzetting en verdere ontwikkeling van
de vennootschap (Vz. Kh. Antwerpen (afd. Hasselt) 21 maart 2014,
TRV 2015, 249)

Uittredingsvordering

• Art. 340 Ven.W. (BVBA) en art. 642 (NV)

“Iedere vennoot kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn
aandelen worden overgenomen door de vennoten op wie deze
gegronde redenen betrekking hebben.”

• Geen participatiedrempel
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“Gegronde redenen” bij uittreding

• Er sprake is van een duurzaam gebrek aan verstandhouding, waarbij
van de eiser niet in redelijkheid kan worden gevraagd dat hij nog
verder vennoot blijft.

• geen bedreiging van het vennootschapsbelang vereist.

• Het is evenmin vereist dat verweerder(s) enige fout of
onrechtmatigheid kan worden verweten (zie bijv. Cass. 19 februari
2009)

“Gegronde reden”: zeer veel jurisprudentie

• Goed samengesteld dossier is zeer belangrijk

• Voorbereiding noodzakelijk

• De rechters eisen vaak dat eerst pogingen worden ondernomen om
het geschil te regelen via minder verregaande acties
• soms zinloos

• soms een onnodige verlenging van het geschil

• case per case te bekijken
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Geschillenprocedures tussen echtgenoten ?

• Probleem m.b.t. het verbod van verkoop tussen echtgenoten

• art. 1595 BW verhindert de uittredingsprocedure niet

• bij uittredingsvordering is er geen wilsautonomie van de partijen

• Het recht om de uittreding te vorderen = een lidmaatschapsrecht
• niet vereist om eerst huwgemeenschap te vereffenen‐verdelen

• aandelen behoren weliswaar tot het gemeenschappelijk vermogen MAAR
echtgenoten zijn geen gezamenlijke en onverdeelde houders
lidmaatschapsrechten > concurrentieel bestuur

• In echtscheidingssituaties moet men niet noodzakelijk wachten op de
echtscheiding of zelfs de vereffening‐verdeling om de
uittreding/uitsluiting te vorderen.

Welke vennootschappen/effecten?

• Welke vennootschappen voorzien de uitsluitings‐ en uittredingsregeling ?

• NV (behalve de publieke NV’s)

• BVBA
• Comm.VA

• Welke effecten?

• alle aandelen
• uitsluitingsregeling: “alle converteerbare effecten”
• uittredingsregeling: “de in aandelen converteerbare obligaties of warrants”

• i.e. converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht, naakte
warrants, scripts, etc.
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Bevoegde rechter

• Voorzitter van de rechtbank van koophandel van gerechtelijk
arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd

• recht sprekend “zoals in kort geding”

• “versnelde procedure”
• wel uitspraak ten gronde !

Uitspraak (meestal tussenvonnis)   

• De eiser wordt veroordeeld om de aandelen over te dragen
(uittredingsvordering), om de prijs te betalen (uitsluitingsvordering)

• De verweerder wordt veroordeeld om de prijs te betalen
(uittredingsvordering), om de aandelen over te nemen (uitsluitingsvordering)

• Prijs soms in het eerste vonnis bepaald, MAAR meestal wordt een
deskundige aangewezen (later: eindvonnis)

• (eerste) vonnis geldt als titel van overdracht
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Waardebepaling

• De rechter kan de waarde zelf bepalen, dan wel een deskundige aanstellen

• Waardering gebeurt op basis van :

• gecorrigeerde eigen vermogenswaarde

• rendementswaarde (multiple‐methode)

• rechtbank stelt verhouding vast, ev. op advies van deskundige

• Deskundigenverslag = geen bindende derdenbeslissing

• er kan geconcludeerd worden omtrent deskundigenverslag

• rechtbank mag afwijken van deskundigenverslag

Peildatum (1)

• De twee principes in het Cassatiearrest van 9 december 2010

• de aandelenwaarde moet worden geraamd op het tijdstip waarop
de rechter de overdracht van de aandelen beveelt, aangezien op
dat moment de eigendomsoverdracht plaatsvindt en dus ook het
recht op de betaling van de aandelen ontstaat;

• de rechter dient bij deze raming abstractie te maken van de
omstandigheden die hebben geleid tot de vordering tot
overname en van het gedrag van de partijen ten gevolge van de
vordering.
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Peildatum (2)

• Twee cassatiearrest nuanceren het standpunt

• de rechter mag de waarde corrigeren door de invloed van de
gegronde redenen of het gedrag van partijen weg te denken, en dit
zowel bij een uitsluitingsvordering (Cass. 21 februari 2014, TRV
2015, 224) als bij een uittredingsvordering (Cass. 20 februari 2015,
TRV 2015, 222 en T.Fam. 2015, afl. 9, 234).

Lager dan het eigen vermogen ?

• Hasselt 14 februari 2014

“De deskundige heeft terecht, rekening houdend met de negatieve
resultaten van de groep, in het kader van de vermogensmethode
(gecorrigeerde eigen vermogenswaarde) een correctie kunnen
toepassen door toekenning van een badwill. De deskundige maakt
aannemelijk dat de prijs die de koper op de markt zou willen
betalen voor de onderneming minder zou bedragen dan het eigen
vermogen van de onderneming.”
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Décote

• Diverse standpunten mogelijk – afhankelijk van situatie

• Uittredingsvordering: vennoot vordert vaak de uittreding wegens
het gedrag van de andere vennoot > bestraffing door décote is niet
gerechtvaardigd

• Uitsluitingsvordering: andere nuances

• Soms kan verkrijging van aandelen tot economische sterkere positie
leiden, zelfs al had men tevoren reeds meer dan 50 %

Interesten op de prijs

• Vaak langere periode tussen (tussen)vonnis dat de
overdracht/overname uitspreekt en de vaststelling cq betaling van
de prijs van de aandelen (meestal na eindvonnis)

• Interest vanaf de datum van de overdracht = datum van het vonnis
(Vz. Kh. Brussel, 22 juli 2016)

• Kan hoog oplopen, dus beter reeds het niet te betwisten gedeelte te
betalen
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Conflictenregeling 
in coöperatieve vennootschap

Geen wettelijke regeling voorzien

• Statutair te regelen !!!

• In de CVBA moet de uitsluiting/uittreding van een vennoot statutair
worden vastgelegd.

• Verschillende procedures mogelijk

• Let op met scheidingsaandeel !
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