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Inleiding en achtergrond
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I. Inleiding en achtergrond (1)

– Wet 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot 
misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken 

(B.S. 24 mei 2019)

– Regels voor relaties tussen ondernemingen

– 3 onderdelen:

1° Nieuwe mededingingsrechtelijke regel: verbod op misbruik van economische afhankelijkheid 
(inwerkingtreding: 1 juni 2020 / 1 december 2020)

2° Verbod op oneerlijke B2B-marktpraktijken 

(inwerkingtreding: 1 september 2019)

3° Verbod op onrechtmatige bedingen in B2B-contracten 

(inwerkingtreding: 1 december 2020)
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I. Inleiding en achtergrond (2)

• Verbod op onrechtmatige bedingen in B2B-contracten (plaats – ratio)

– Wetboek Economisch Recht

– Titel 3/1 ingevoerd  “Overeenkomsten gesloten tussen ondernemingen”

– In Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming

– Artikelen VI.91/1 – VI.91/10 WER

– Doel: meer evenwicht (minder onevenwicht) in contractuele verhoudingen tussen ondernemingen
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I. Inleiding en achtergrond (3)

• Verbod op onrechtmatige bedingen in B2B-contracten (toepassingsgebied)

– Overeenkomsten tussen ondernemingen

– Ondernemingen: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch 
doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen (art. I.8, 39° WER) (afwijking t.o.v. art. I.1, 1° WER)

– Alle ondernemingen, ongeacht omvang; niet enkel KMO

– Alle overeenkomsten ongeacht aard, ongeacht voorwerp (goederen roerende of onroerende, diensten)

• Uitz. - Financiële diensten (bank, kredieten, beleggingen, verzekeringen, pensioenen, …)

- Overheidsopdrachten en overeenkomsten die daaruit voortvloeien
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I. Inleiding en achtergrond (4)

• Verbod op onrechtmatige bedingen in B2B-contracten (werking)

– Inwerkingtreding: 1 december 2020

– Voor alle overeenkomsten die worden gesloten, gewijzigd of hernieuwd na die datum

• Verlenging (al dan niet stilzwijgend) van een bestaande overeenkomst

– Dwingend recht of openbare orde ? 

• Onmogelijk om (vooraf) contractueel af te wijken of te verzaken

• Rechtskeuze => overeenkomst onderwerpen aan ander rechtsstelsel ?

– Alle aanknopingspunten in België => Belgisch recht (art. 3.3. Rome I Verordening)

– “Politiewet” (Parl.voorb.) => toepassing Belgische wet, zelfs als niet alle aanknopingspunten 
in België, cfr. art. 9.2 en 9.3 Rome I Verordening

– “Work in progress”
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Onrechtmatige bedingen in vennootschapscontracten 

II. 

Onrechtmatige bedingen in de wet 

van 4 april 2019 (B2B)
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II. Onrechtmatige bedingen in de wet van 4 april 2019 (B2B)

A. Transparantievereiste

B. Algemene toetsingsnorm: geen kennelijk onevenwicht

C. Zwarte lijst: onrechtmatig en verboden

D.Grijze lijst: weerlegbaar vermoeden van onrechtmatigheid

E. Gevolgen

F. Uitzondering: “kernbedingen”
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II.A. Transparantievereiste

• Indien alle of bepaalde bedingen van de overeenkomst schriftelijk zijn, moeten ze duidelijk en begrijpelijk
zijn opgesteld (art. VI.91/2 WER)

– procedureel

– inhoudelijk

• Nagaan of wederpartij met kennis van zaken heeft ingestemd, of wederpartij de economische gevolgen kan 
inschatten

• De overeenkomst kan o.m. geïnterpreteerd worden aan de hand van de marktpraktijken die er 
rechtstreeks verband mee houden

• N.B. dit geldt ook voor de zgn. kernbedingen (zie F)

• Gemeenrechtelijke interpretatie- en uitleggingsregels
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II.B. Algemene toetsingsnorm: geen kennelijk onevenwicht (1)

• Open, algemene norm

• Art. VI.91/3 § 1 WER

“Voor de toepassing van deze titel is elk beding van een overeenkomst gesloten tussen ondernemingen dat, 
alleen of in samenhang met één of meer andere bedingen, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten 
en plichten van de partijen, onrechtmatig.”

• Werkt in beide richtingen (beide partijen ondernemingen) >< consumentenbescherming

• Juridisch onevenwicht (niet economisch onevenwicht) van de contractvoorwaarden

• Kennelijk onevenwicht => marginale toetsing door de rechter
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II.B. Algemene toetsingsnorm: geen kennelijk onevenwicht (2)

• Beoordeling

• Art. VI.91/3 § 2 WER

“Voor de beoordeling van het onrechtmatige karakter van een beding van een overeenkomst worden alle
omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst, de algemene economie van de overeenkomst,
alle geldende handelsgebruiken, alsmede alle andere bedingen van de overeenkomst of van een andere
overeenkomst waarvan deze afhankelijk is, op het moment waarop de overeenkomst is gesloten in
aanmerking genomen, rekening houdend met de aard van de producten waarop de overeenkomst
betrekking heeft.

Voor de beoordeling van het onrechtmatige karakter wordt tevens rekening gehouden met het in artikel
VI.91/2, eerste lid, bepaalde vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid van het beding.”

PRESENTATIE DOOR PHILIPPE ERNST 13

II.C. Zwarte lijst

• 4 bedingen: hoe dan ook onrechtmatig (onweerlegbaar vermoeden)

• Art. VI.91/4 WER: “Zijn onrechtmatig, de bedingen die ertoe strekken :

1° te voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de andere partij terwijl de uitvoering van de 
prestaties van de onderneming onderworpen is aan een voorwaarde waarvan de verwezenlijking 
uitsluitend afhankelijk is van haar wil;

2° de onderneming het eenzijdige recht te geven om een of ander beding van de overeenkomst te 
interpreteren;

3° in geval van betwisting, de andere partij te doen afzien van elk middel van verhaal tegen de 
onderneming;

4° op onweerlegbare wijze de kennisname of de aanvaarding van de andere partij vast te stellen met 
bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de 
overeenkomst.”
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II.D. Grijze lijst (1)

• 8 bedingen: onrechtmatig behoudens tegenbewijs (weerlegbaar vermoeden)

• Art. VI.91/5 WER: Worden behoudens bewijs van het tegendeel vermoed onrechtmatig te zijn, de 
bedingen die ertoe strekken :

1° de onderneming het recht te verlenen om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de 
voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen;

2° een overeenkomst van bepaalde duur stilzwijgend te verlengen of te vernieuwen, zonder opgave van 
een redelijke opzegtermijn;

3° zonder tegenprestatie het economische risico op een partij leggen indien die normaliter op de andere 
onderneming of op een andere partij bij de overeenkomst rust;

4° op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uit te sluiten of te beperken in geval van 
volledige of gedeeltelijke wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de andere onderneming van een van 
haar contractuele verplichtingen;
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II.D. Grijze lijst (2)

5° onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, de partijen te verbinden zonder opgave van 
een redelijke opzegtermijn;

6° de onderneming te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar zware fout of voor die 
van haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen 
die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken;

7° de bewijsmiddelen waarop de andere partij een beroep kan doen te beperken;

8° in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de andere partij, 
schadevergoedingsbedragen vast te stellen die kennelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de 
onderneming kan worden geleden.
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II.E. Gevolgen

• Art. VI.91/6 WER

• Elk onrechtmatig beding is verboden en nietig. 

• De overeenkomst blijft bindend voor de partijen indien ze zonder de onrechtmatige bedingen kan blijven 
voortbestaan.

PRESENTATIE DOOR PHILIPPE ERNST 17

II.F. Uitzondering: “kernbedingen”

• Art. VI.91/3, § 2, derde lid WER

• “De beoordeling van het onrechtmatige karakter van bedingen heeft geen betrekking op de bepaling van
het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst, noch op de gelijkwaardigheid van enerzijds de prijs of
vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te leveren producten, voor zover die bedingen duidelijk en
begrijpelijk zijn geformuleerd.”

• “Kernbedingen”

• “het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst”: quid ?

– Rechtspraak consumentenrecht: EU Hof van Justitie: restrictief uitleggen

– Parlementaire voorbereiding: ruime interpretatie: zodra een partij akkoord ging om een bepaald
element of risico uit te sluiten in ruil voor een voordeel

• de gelijkwaardigheid van de prijs/vergoeding en de als tegenprestatie te leveren producten

– Gelijkwaardigheid

– Producten ? Diensten ?

• Voorwaarde: de bedingen moeten duidelijk en begrijpelijk zijn (cfr. transparantieregel)
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Onrechtmatige bedingen in vennootschapscontracten 

III. 

Onrechtmatige bedingen in vennootschapscontracten 
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III. Onrechtmatige bedingen in vennootschapscontracten 

• A. Algemeen

• B. Aandeelhoudersovereenkomsten

• C. Statuten

• D. Koop-verkoop van aandelen (“Share Purchase Agreements”)
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III.A. Algemeen (1)

• Overeenkomst ?

• Statuten ?

- Onderscheid personenvennootschappen vs kapitaal-/vermogenvennootschappen ?

- Vgl. art. 4:1 WVV (overeenkomst) – art. 1:1 WVV (rechtshandeling)

- Onderscheid éénpersoonsvennootschappen – meerhoofdige vennootschappen ?

- Onderscheid afspraken tussen oprichters – statuten ?

• Aandeelhoudersovereenkomsten: evident

• Koop-verkoop van aandelen; koop-verkoop van activa: evident
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III.A. Algemeen (2)

• Tussen ondernemingen ?

• Aandeelhouder is niet per definitie onderneming (cfr. supra: op duurzame wijze een economisch doel 
nastreven)

• Rechtspersoon: (passieve) holdingvennootschap ? Uiteenlopende opvattingen

• Natuurlijke persoon: normaal beheer van privé-vermogen

• VZW ? Stichting ?

• Quid als een deel van de partijen ondernemingen zijn, en een deel niet ?

• “Gemengde” overeenkomst

• Enkel bescherming voor onderneming, niet voor de niet-onderneming ?

• Ongelijke behandeling moeilijk te verantwoorden 

• Absorptie ? 

• Afzonderlijke contracten ?
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III.A. Algemeen (3)

• Impact WVV  (Wet 23 maart 2019) ? 

• Lex specialis ? Lex posterior ?

• Posterior ? 

• B2B-wet 4 april 2019 is recenter (nipt)

• Specialis ?

• WVV: flexibiliteit, veel suppletieve regels

• Eigen regels i.v.m. statuten, aandeelhoudersovereenkomsten 

• Geen regels over onrechtmatige bedingen

• Factor “belang van de vennootschap” 
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III.B. Aandeelhoudersovereenkomsten (1)

• Overeenkomst: geen discussie

• Grote verscheidenheid (familiaal, joint venture, startup, durfkapitaal, MBO, …)

• Gebruikelijke clausules (o.m.)

• Investeringen (inbrengen en leningen) en hun vergoeding (+ andere financiering)

• Soorten aandelen

• Rechten verbonden aan de aandelen (stemrecht, winstrechten, …)

• Benoeming en ontslag bestuurders (en dagelijks bestuur), bezoldiging, …

• Organisatie en werking van het bestuur (en dagelijks bestuur)

• Besluitvorming in bestuursorgaan, quorum en meerderheid

• Vertegenwoordiging

• Besluitvorming in algemene vergadering, stemrechten, quorum en meerderheid

• Regeling van de overdracht van aandelen en beperkingen: voorkooprecht, goedkeuringsclausule, tag-
along en drag-along, put/call-opties, exit-regeling, prijsbepaling, uittreding/uitsluiting ten laste van het 
vermogen van de vennootschap (BC, CV)

• Clausules m.b.t. geschillenregeling, voorkomen en oplossen van geschillen

• …
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III.B. Aandeelhoudersovereenkomsten (2)

• Transparantie

=> Schriftelijke bedingen moeten duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld

• Kennelijk onevenwicht

=>- Worden in aanmerking genomen:

- alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst

- de algemene economie van de overeenkomst

- alle geldende handelsgebruiken

- alle andere bedingen van de overeenkomst of van een andere overeenkomst waarvan deze
afhankelijk is (bv. investeringsovereenkomst)

- op het moment waarop de overeenkomst is gesloten

=> Rekening houdend met:

- de aard van de producten (quid ?) waarop de overeenkomst betrekking heeft
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III.B. Aandeelhoudersovereenkomsten (3)

• Kernbedingen

=> Geen rechtmatigheidstoets indien duidelijk en begrijpelijk geformuleerd

a) de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst

- Quid ?

- Afspraken over de rechten van de aandeelhouders en hun onderlinge positie in de vennootschap, 
over de werking en leiding van de vennootschap, over overdrachten van aandelen aan andere 
personen

- Allemaal kernbedingen ?

b) de gelijkwaardigheid van de prijs/vergoeding en de als tegenprestatie te leveren producten
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III.B. Aandeelhoudersovereenkomsten (4)

• Zwarte lijst (1)

1° de uitvoering van de prestaties van de onderneming is onderworpen aan een voorwaarde waarvan de 
verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van haar wil (cfr. louter potestatieve voorwaarde)

=> Opschortende voorwaarden >< ontbindende voorwaarden ? Vgl. art. 1174 oud B.W.

=> Opties ?

=> Voorkooprecht ?

=> Volgrecht / volgplicht (tag along / drag along) ?

=> “Uitsluitend”: impact op opties uitoefenbaar t.a.v. vertrekkende manager (good leaver/bad 
leaver)? Impact op volgrecht/volgplicht ? Voorkooprecht ?

=> Ook art. 1174 oud BW toepassen ? Cumul ?

2° de onderneming heeft het eenzijdige recht om een beding van de overeenkomst te interpreteren

=> Interpretatieclausules niet verboden

=> Partijbeslissing niet verboden (RL)
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III.B. Aandeelhoudersovereenkomsten (5)

• Zwarte lijst (2)

3° in geval van betwisting, ziet de andere partij af van elk middel van verhaal tegen de onderneming

=> Niet elk verhaal uitsluiten; beperken mag, uitsluiten niet

=> Parl.voorb. >< RL : arbitrageclausules

=> Niet van toepassing op techniek van de bindende derdenbeslissing

4° op onweerlegbare wijze wordt de kennisname of de aanvaarding van de andere partij vastgesteld met 
bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de 
overeenkomst

=> Prijsbepalingsclausule bij overdracht ?
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III.B. Aandeelhoudersovereenkomsten (6)

• Grijze lijst (1)

1° de onderneming wordt het recht verleend om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de 
voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen

=> Partijbeslissing blijft mogelijk; bindende derdenbeslissing eveneens

=> Eenzijdige wijziging met geldige, objectieve reden, bv. gewijzigde wetgeving; wijziging fiscale 
behandeling 

2° een overeenkomst van bepaalde duur wordt stilzwijgend verlengd of te vernieuwd, zonder opgave van 
een redelijke opzegtermijn

=> Onduidelijke formulering – interpretatieprobleem: opzegmogelijkheid vereist voor of na de 
verlenging

=> Aandeelhoudersovereenkomst vereist bepaalde standvastigheid, duurzaamheid 

=> Relevantie van de mogelijkheid om zich van de overeenkomst te “bevrijden” door aandelen te 
verkopen of uit te treden (of vennootschap te ontbinden) ?
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III.B. Aandeelhoudersovereenkomsten (7)

• Grijze lijst (2)

3° zonder tegenprestatie het economische risico op een partij leggen indien die normaliter op de andere 
onderneming of op een andere partij bij de overeenkomst rust

=> Economisch risico >< juridisch risico ?

=> Aandeelhoudersovereenkomst: welk risico ?

- Oprichtersaansprakelijkheid: oprichters – loutere inschrijvers

- Leonijns beding: innovatie in WVV: mogelijkheid om een of meer aandeelhouders vrij te 
stellen van deelname in het verlies

- Bevoorrechte aandelen met/zonder stemrecht: voordelen in winst, liquidatiebonus, …

- Voorrecht in exit-proceeds

- Anti-dilutiewarranten

=> Op welke partij rust het economisch risico “normaal” ?

=> Welke “tegenprestatie” kan verleggen van risico verantwoorden ? De investering van de andere 
partij(en) ? Participatie in de (hogere) winst, de upside van de investering ? …
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III.B. Aandeelhoudersovereenkomsten (8)

• Grijze lijst (3)

4° op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uitsluiten of beperken in geval van volledige of 
gedeeltelijke wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de andere onderneming van een van haar 
contractuele verplichtingen

=> Wettelijke rechten (incl. rechtspraak): o.m. gedwongen uitvoering, schadevergoeding (equivalent), 
ontbinding, ENAC, beroep op wilsgebreken, …

=> “Op ongepaste wijze” uitsluiten of beperken

5° onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, de partijen verbinden zonder opgave van een 
redelijke opzegtermijn

=> Volgens MvT voor contracten van onbepaalde duur en van bepaalde duur

=> Voor afspraken tussen aandeelhouders is bepaalde standvastigheid, duurzaamheid vereist

=> (Tijdelijk) onvervreemdbaarheidsbeding, lockup, standstill ?

=> Minimale duurtijd bepalen ?

=> Relevantie van de mogelijkheid om zich van de overeenkomst te “bevrijden” door aandelen te 
verkopen of uit te treden (of vennootschap te ontbinden) ?
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III.B. Aandeelhoudersovereenkomsten (9)

• Grijze lijst (4)

6° de onderneming ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar zware fout of voor die van 
haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die 
het voorwerp van de overeenkomst uitmaken (N.B. ook zware fout!)

N.B. Ontslaan = exonereren = volledig bevrijden van aansprakelijkheid 

=> aansprakelijkheid beperken mag

7° de bewijsmiddelen waarop de andere partij een beroep kan doen, beperken

=> Enkel bedingen die bewijsmiddelen beperken, andere bewijsclausules mogen wel

=> Bedingen die voor bewijsdoeleinden een geschrift (of aangetekend schrijven) vereisen

=> “Volledige overeenkomst” beding in de mate dat dit het gebruik van andere documenten als 
bewijsmiddel voor het bepalen van de contractuele rechten of de interpretatie van bepaalde clausules 
zou uitsluiten
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III.B. Aandeelhoudersovereenkomsten (10)

• Grijze lijst (5)

8° in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de andere partij, 
schadevergoedingsbedragen vaststellen die kennelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de 
onderneming kan worden geleden

=> Verhouding t.o.v. art. 1231 oud BW ? B2B-wet als lex specialis ? Cumul ?

=> Als beding op de grijze lijst vatbaar voor tegenbewijs

=> Sancties zijn verschillend: nietigheid vs reductie
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III.C. Statuten

• Overeenkomst ? Cfr. supra

• Kernbedingen: relevantie van de wettelijk verplicht op te nemen vermeldingen ?

• Transparantie

• Kennelijk onevenwicht

• Zwarte lijst

• Grijze lijst

• Cfr. Aandeelhoudersovereenkomsten 

• A fortiori duurzaamheid vereist – cfr. levensduur van de vennootschap

• N.B. Rol notaris: informatie- en raadgevingsverplichting (art. 9, §1, in fine van de Wet van 25 Ventôse Jaar 
XI op het notarisambt) => o.m. tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen

=> voldoende ?
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III.D. Koop-verkoop van aandelen (SPA) (1)

• Overeenkomst: geen discussie

• Gebruikelijke clausules o.m. 

• Voorwerp: aandelen (juridisch), onderneming met alle activa en passiva (economisch)

• Prijsbepaling, earn-out

• Betaling: onmiddellijk, uitgesteld, escrow, …

• Opschortende voorwaarden

• Verklaringen en Waarborgen (reps & warranties) en vergoedingsplicht; 

• Impact van bekendmakingen (disclosures); 

• Impact van (veronderstelde) kennis van de koper; 

• Uitzonderingen op de vergoedingsplicht; 

• Beperkingen van de vergoedingsplicht (omvang, tijd, kwalitatieve beperkingen)

• (Specifieke Vergoedingen (vrijwaringen)

• Niet-concurrentie

• …
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III.D. Koop-verkoop van aandelen (SPA) (2)

• Algemene bedenkingen:

• Gemeenrechtelijke bescherming van de koper voldoet niet (aandelen)

• Wisselwerking, onderling verband clausules >< beoordeling individuele bedingen ?

• Afbakenen van het exacte voorwerp van de overeenkomst (economisch) o.m. via bekendmakingen

• Bevestiging of bijstelling van de waarde van het gekochte (aandelen/onderneming)

• Regeling omtrent de verdeling van de risico’s

• Met impact op de prijs (prijsaanpassing vooraf of achteraf; vergoeding als prijsvermindering, …): 
inherent verband tussen garanties en prijs

• Potentieel zelfs met impact op de wilsovereenstemming: zonder voldoende garanties en daaraan 
gekoppelde vergoedingsplicht zal koper (meestal) niet akkoord gaan (uitz.)
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III.D. Koop-verkoop van aandelen (SPA) (3)

• Kernbedingen

=> Geen rechtmatigheidstoets indien duidelijk en begrijpelijk geformuleerd

a) de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst

- Verklaringen en waarborgen ?

- Bekendmakingen ? 

- Vergoedingsplicht en uitzonderingen/beperkingen ?

b) de gelijkwaardigheid van de prijs/vergoeding en de als tegenprestatie te leveren producten

- Earn-out ?

- Prijsaanpassingsclausules ?

- Waarborgen ? Vergoedingsplicht als prijsvermindering ? 

PRESENTATIE DOOR PHILIPPE ERNST 37

III.D. Koop-verkoop van aandelen (SPA) (4)

• Transparantie

=> Schriftelijke bedingen moeten duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld

• Kennelijk onevenwicht

=> Worden in aanmerking genomen:

- alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst

- de algemene economie van de overeenkomst

- alle geldende handelsgebruiken

- alle andere bedingen van de overeenkomst of van een andere overeenkomst waarvan deze
afhankelijk is

- op het moment waarop de overeenkomst is gesloten

=> Rekening houdend met:

- de aard van de producten (aandelen) waarop de overeenkomst betrekking heeft
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III.D. Koop-verkoop van aandelen (SPA) (5)

• Zwarte lijst (1)

1° de uitvoering van de prestaties van de onderneming is onderworpen aan een voorwaarde waarvan de 
verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van haar wil (cfr. louter potestatieve voorwaarde)

=> Opschortende voorwaarden >< ontbindende voorwaarden ? Vgl. art. 1174 oud B.W.

vb. goedkeuring RvB;

vb. discretionair oordeel van koper over bevredigend karakter van due diligence

=> Earn-out ? 

=> Opties ?

Ook art. 1174 oud BW toepassen ? Cumul ?

2° de onderneming heeft het eenzijdige recht om een beding van de overeenkomst te interpreteren

- Interpretatieclausules niet verboden

- Partijbeslissing niet verboden (RL)
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III.D. Koop-verkoop van aandelen (SPA) (6)

• Zwarte lijst (2)

3° in geval van betwisting, ziet de andere partij af van elk middel van verhaal tegen de onderneming

=> Niet elk verhaal uitsluiten; beperken mag, uitsluiten niet

=> Parl.Voorb. >< RL : arbitrageclausules

=> Niet van toepassing op techniek van de bindende derdenbeslissing

4° op onweerlegbare wijze wordt de kennisname of de aanvaarding van de andere partij vastgesteld met 
bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de 
overeenkomst

=> Opletten met onweerlegbare vermoedens – tegenbewijs moet mogelijk zijn

=> Anti-sandbagging clausule (daadwerkelijke of veronderstelde kennis van de koper) ?
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III.D. Koop-verkoop van aandelen (SPA) (7)

• Grijze lijst (1)

1° de onderneming wordt het recht verleend om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de 
voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen

=> Partijbeslissing blijft mogelijk

=> Eenzijdige wijziging met geldige, objectieve reden, bv. gewijzigde wetgeving; wijziging fiscale 
behandeling 

=> Earn-out ?

=> Prijsaanpassing ?

2° een overeenkomst van bepaalde duur stilzwijgend verlengen of vernieuwen, zonder opgave van een 
redelijke opzegtermijn

=> Onduidelijke formulering – interpretatieprobleem: opzegmogelijkheid vereist voor of na de 
verlenging
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III.D. Koop-verkoop van aandelen (SPA) (8)

• Grijze lijst (2)

3° zonder tegenprestatie het economische risico op een partij leggen indien die normaliter op de andere 
onderneming of op een andere partij bij de overeenkomst rust (1)

=> Toebedeling/verdeling van risico is één van de hoofddoelstellingen van de SPA

=> Volgens algemene opvatting is de gemeenrechtelijke bescherming van de koper onvoldoende 
wegens beperking tot het strikte voorwerp van de koop: de aandelen

=> Economisch risico >< juridisch risico ?

=> Op welke partij rust het economisch risico “normaal” ?

=> Welke “tegenprestatie” kan verleggen van risico verantwoorden ?
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III.D. Koop-verkoop van aandelen (SPA) (9)

• Grijze lijst (3)

3° zonder tegenprestatie het economische risico op een partij leggen indien die normaliter op de andere 
onderneming of op een andere partij bij de overeenkomst rust (2)

=> Verklaringen en waarborgen ? Balansgarantie ? Bijzondere vergoedingen ? Vergoedingsplicht ?

=> Uitzonderingen / beperkingen op de vergoedingsplicht ?

=> Bekendmakingen ?

=> Anti-sandbagging ?

=> Earn-out ?

=> MAC-clausules ?

=> …
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III.D. Koop-verkoop van aandelen (SPA) (10)

• Grijze lijst (4)

4° op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uitsluiten of beperken in geval van volledige of 
gedeeltelijke wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de andere onderneming van een van haar 
contractuele verplichtingen

- Wettelijke rechten (incl. rechtspraak): o.m. gedwongen uitvoering, schadevergoeding (equivalent), 
ontbinding, ENAC, beroep op wilsgebreken, …

- “Op ongepaste wijze” uitsluiten of beperken

- Sole remedy clause ?

- Overmacht ?

- Aansprakelijkheidsbeperkingen (cap, de minimis, basket,…); verjaringstermijnen

5° onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, de partijen verbinden zonder opgave van een 
redelijke opzegtermijn

- Volgens MvT voor contracten van onbepaalde duur en van bepaalde duur
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III.D. Koop-verkoop van aandelen (SPA) (11)

• Grijze lijst

6° de onderneming te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar zware fout of voor die 
van haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen 
die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken (N.B. ook zware fout!)

=> Van toepassing op garanties vanwege de verkoper ? Of garantie >< aansprakelijkheid ?

=> Gemeenrechtelijke bescherming onvoldoende (algemene opvatting)

=> Uitzonderingen / beperkingen op de vergoedingsplicht ? Cap, de minimis, basket, termijn, 
kwalitatieve beperkingen ? Gedeeltelijke uitsluiting ? (zie supra, 4°)

=> Bekendmakingen ?

=> Anti-sandbagging ?

N.B. Ontslaan = exonereren = volledig bevrijden van aansprakelijkheid 

=> aansprakelijkheid beperken mag
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III.D. Koop-verkoop van aandelen (SPA) (12)

• Grijze lijst

7° de bewijsmiddelen waarop de andere partij een beroep kan doen, beperken

=> Enkel bedingen die bewijsmiddelen beperken, andere bewijsclausules mogen wel

=> Bedingen die voor bewijsdoeleinden een geschrift (of aangetekend schrijven) vereisen

=> “Volledige overeenkomst” beding in de mate dat dit het gebruik van andere documenten als 
bewijsmiddel voor het bepalen van de contractuele rechten of de interpretatie van bepaalde clausules 
zou uitsluiten

8° in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de andere partij, 
schadevergoedingsbedragen vaststellen die kennelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de 
onderneming kan worden geleden

=> Verhouding t.o.v. art. 1231 oud BW ? B2B-wet als lex specialis ? Cumul ?

=> Als beding op de grijze lijst vatbaar voor tegenbewijs

=> Sancties zijn verschillend: nietigheid vs reductie
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Onrechtmatige bedingen in vennootschapscontracten 

IV. 

Besluit en praktische tips

PRESENTATIE DOOR PHILIPPE ERNST
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IV. Besluit (1)

• B2B-wet in principe van toepassing op vennootschapscontracten. Kan voldoende rekening worden 
gehouden met “(handels)gebruiken” ?

• Niet geschikt voor vennootschapscontracten: behoren tot meest uitvoerig onderhandelde contracten 

– Maar: macht van het geld

• Afschaffing ? Uitzondering ? Aanpassing ?

• Beperken tot niet-onderhandelde contracten (standaardcontracten, algemene voorwaarden, opgedrongen 
niet negotieerbare voorwaarden) of tot contracten tussen partijen met onderscheiden machtspositie of 
marktpositie, waarbij omwille van het overwicht van een partij geen werkelijke negotiatie plaatsvindt

• Voorlopig: ermee leven en werken => voorzorgsmaatregelen
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IV. Besluit (2)

Enkele praktische tips (1):

• Verwijzen naar (uitvoerige) onderhandelingen, met bijstand van juristen/advocaten, notaris, accountant, …

• Verwijzen naar samenhang tussen clausules onderling en overeenkomst als geheel

• Vermelden van motieven waarom een partij bepaalde op het eerste zicht nadelige, onevenwichtige clausules 
aanvaardt en van compensaties of tegenprestaties die zij heeft verkregen

– Mede afhankelijk van aanwezigheid/afwezigheid van zeker evenwicht in basisontwerp

– Reeds in voorbereidende fase, LOI, termsheet, … ?

• Onderhandelingen (toegevingen) documenteren

– bij voorkeur schriftelijk 

– bij voorkeur bilateraal, maar zo nodig met interne werkdocumenten

• Verbanden leggen tussen bedingen, tussen wederzijdse toegevingen die worden gedaan (quid pro quo)

– Transparante manier van onderhandelen
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IV. Besluit (3)

Enkele praktische tips (2):

• Aanduiden (en motiveren) van de “kernbedingen”

• Bepaalde (standaard) clausules herbekijken (bv. “volledige overeenkomst”; deelbaarheid/splitsbaarheid)

• Stipuleren dat alle documenten en elementen van de onderhandelingen mogen worden gebruikt om 
naleving van B2B-wet aan te tonen, om rechtmatigheid en rechtsgeldigheid van clausules aan te tonen, incl. 
de verschillende ontwerpversies van de overeenkomst & commentaren, voorbereidende documenten: 
termsheet, letter of intent, enz.

• Evenwicht(igheid) van clausules afwegen: nut van eenzijdige of voordelige clausule, opnemen van 
tegengewicht, bedingen wederkerig maken

• Clausule i.v.m. kennis en naleving van B2B-wet
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