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=> Het “koninginnestuk” van het procedureel venpsR
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1.PRAKTISCHE SITUERING

3

ORIËNTATIE – OFFICIEUZE OMSCHRIJVING
̶ Een procedureel actiemiddel ( buitengerechtelijk) in te leiden bij dagvaarding

̶ Aan aandeelhouders (> effectenhouders) ( gn andere belangenhouders) van twee 

welbepaalde venpn (BV en NV) ter beschikking gesteld 

̶ Krachtens een bijzondere wettelijke regeling (lex specialis) 

̶ Die hen in subsidiaire orde ter beschikking wordt gesteld (laatste redmiddel in volgorde voor de 

gerechtelijke ontbinding)

̶ Vordering in rechte (gerechtelijke procedure) door aandeelhouder(s) (bij uitsluit : drempel 30%)

̶ tegen aandeelhouder(s)

̶ om een bevel te horen uitspreken door de voorzitter o’nemRb (in 1e A) of raadsheer (in HB) tot 

gedwongen overdracht van aandelen

̶ op basis van gegronde redenen (ruim) (drempel / scharnierbepaling)

̶ en dit hetzij om de aandelen te horen overdragen (uitsluiting) hetzij te horen overnemen 

(uittreding) (spiegelzijde) (ev. beide varianten te horen uitspreken)

̶ tegen uitbetaling van de aandelenprijs voor deze gedwongen overdracht / overname

̶ In functie van (het behoud of het redden van) de continuïteit van de vennootschap => dit doel 

varieert tussen uittreding en uitsluiting
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ORIËNTATIE – OFFICIEUZE OMSCHRIJVING
≈ vgl combinatie van “onteigening van aandelen” na een “foutloze echtscheiding tussen vennoten” 

NUANCE: vgl onteigening gaat zeker niet geheel op (al evenmin foutloze echtscheiding)
̶ onteigening: bevolen bij besluit van overheidsinstantie (buitengerechtelijk) omwille van en ten gunste 

van openbaar nut  - billijke en voorafgaandelijke schadeloosstelling 
̶ Uittreding/uitsluiting: bevolen in het kader van een gerechtelijke procedure door een rechter – vonnis 

geldt als titel – tussen vennoten (private rechtsonderhorigen) in functie van continuïteit (private) venp; 
ook niet primair in publiek belang) – ev volwaardige aandelenprijs – op moment van overdracht of erna

Waarom vgl wel van belang:
1, bewustzijn bevel tot gedwongen overdracht eigendom bevolen door rechter (cf Art 1 beschermd EVRM): 
2. Op grond van zeer brede definitie ‘gegronde reden’ => foutloze verstoring in verstandhouding kan bep 
gevallen leiden tot gedwongen overdracht van aandelen:
 balans bij afweging tussen pragmatisme versus terughoudendheid
 Ook in praktijk aan te voelen in zowat alle procedures: rechter velt (doorgaans) Salamonsoordeel over 

ev, overdracht, en prijs, in gespannen conflictsituatie
 Ook één van de redenen venpsrechtelijk subsidiariteitsbeginsel

5

ORIËNTATIE – OFFICIEUZE OMSCHRIJVING
Belang en impact van deze procedure? Groot en divers  ‘koninginnestuk procedureel vennootschapsrecht’ 

 Vervult grote nood in de praktijk: België is KMO-land => groot aantal geblokkeerde of ongewenste aantal 
aandeelhoudersverhoudingen

 Enorm’ groot aantal toepassingsgevallen sinds 1995 (vooral voor het vennootschapsrecht)

 ‘Bijdrage ontwikkeling procedureel venpsR’ : 

 MAAR neemt haar plaats in in GEHEEL van buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen van 
aandeelhouders en bestuurders van venpn (SUBSIDIARITEIT) 

- rechtspraak: ongepubliceerde en gepubliceerd aantal gevallen is ontelbaar geworden (“iedere dag…”)
+
-Veel inleidingen / “breekijzer” voor overdracht van aandelen of bredere problematiek: niet noodzakelijk 
uitspraken (in 1e fase gedwongen overdracht/overname gegronde redenen EN/OF 2e fase vonnis houdende 
waardering en bepalen def aandelenprijs)
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SITUERING IN NIEUW WETBOEK

KORTE HERNEMING: 
OPBOUW WETBOEK: 4 delen, 14 Boeken 

̶ Deel 1: algemene bepalingen vennootschappen, 
verenigingen, stichtingen (inclusief jaarrekeningrecht) 

̶ Deel 2: vennootschappen 
̶ Deel 3: verenigingen en stichtingen 
̶ Deel 4: herstructureringen en omzetting (vennootschap, 
vereniging, stichting) 

8
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DEEL 1 

̶ Boek 1: alg bepn; definities vennootschap, vereniging en stichting; 
boekhoudkundige begrippen (bv. controle) 

̶ Boek 2: gemeenschappelijke regels voor alle rechtspersonen 
̶ openbaarmakingsformaliteiten 
̶ Naam en zetel 
̶ Nietigheid rechtspersoon en orgaanbeslissingen 
̶ Bestuurdersaansprakelijkheid 
̶ Geschillenregeling

̶ Boek 3: Jaarrekeningenrecht en commissaris

9

GESCHILLENREGELING IN NIEUW W.VENN….?

10

cf prof F. Hellemans Schema (studiedag BCV 07/11/2017):
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Geschillenregeling (uittreding en uitsluiting) niet meer 
afzonderlijk in DEEL 2 bij BV en bij NV zoals vandaag
̶ Boek 4: personenvennootschappen 
̶ Boek 5: BV 
̶ Boek 6: CV 

(Steeds beperkte aansprakelijkheid, CVOA afgeschaft, 
weinig artikelen: grotendeels verwijzing naar BV-recht)

̶ Boek 7: NV 
̶ Boek 8: erkende vennootschappen 

11

Opm: cf prof H. De Wulf (studiedag BCV 07/11/2017):

̶ 1e opm: er is geen onderliggend boek meer voor alle venpn 
(gemp bepalingen aan alle venpn)

=> Overtuiging dat personenvennootschappen weinig 
gemeen hebben met NV en BV 

 WEL voortaan boek (2) voor alle rechtspersonen (incl 
alle venpn maar ook vzw, ivzw, stichtingen)
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Opm: cf prof H. De Wulf (studiedag BCV 07/11/2017):

̶̶ 2e opm: in boek (2) voor alle rechtspersonen is de procedure 
voor geschillenregeling opgenomen voor venpn NV en BV 
̶ nochtans: geschillenregeling enkel van toepassing op NV en BV 
(opm: coöperatieve heeft geheel eigen regeling van 
buitengerechtelijke uittreding en uitsluiting – soepel in- en 
uitstappen)
̶̶ waarom? praktisch gezien toch in boek (2) voor alle 
rechtspersonen: vermijden van herschrijven zelfde bepalingen 
(compromis) (zoals in huidig Wvenn)

13

2. TOEPASSINGSGEBIED
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ARTIKELEN - TOEPASSINGSGEBIED

̶  Ratione personae en materiae (art 2:59 + 2:60 W.Venn.): 
=> omschrijving van spelers en voorwerp in de wet
̶ door Aandeelhouder(s) / tegen Aandeelhouder(s) / 

vordering ingesteld tot overname of overdracht van 
Effecten van Venpn

̶ Maw toepassingsgebied: “Aandeelhouder(s)” die 
vordering instelt tegen één of meer andere 
“Aandeelhouder(s)” tot overname (uittreding) van 
“Effecten” of overdracht (uitsluiting) van “Effecten”

15

ARTIKELEN - TOEPASSINGSGEBIED
̶  Door wie en tegen wie? Door AH’s tegen AH’s…

̶ Aandeelhouder(s): ruim: iedere titularis van eigendomsrecht of een deel ervan op 
Effecten
 Parl V: dus: alle houders van volle eigendom, maar ook mede-eigendom, vruchtgebruik, blote 

eigendom,…  
 ? lidmtschapsRn (vs vermogensR/eigendom) JA: RSPRK

̶ Indien vordering uittred’ of uitsluit’ door of tegen titularis van een deel eigendomsrecht op 
Effecten 

wet verplicht overige titularissen van eigendomsrecht op die effecten mee in zaak 
betrekken 

wet zegt niet wie! (meest belanghebbende?) (wat indien niemand initiatief/Kn maakt?)

UITZ: 1 begunstigden overdracht van eigendom tot zek’hd
2 houders zakelijke zek’heidsrechten (pandhoud SE’s) zelfs indien zij K’ens akte 

tot vestiging zek’hd stemR k uitoef

16
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ARTIKELEN - TOEPASSINGSGEBIED

̶  Vordering over welk voorwerp? Effecten van venpn…
̶ Effecten: ruim: 
 aandelen, en 
 stemrechtverlenende effecten, zoals winstbewijzen (in 

zoverre zij stemrecht hebben) en 
 effecten en contractuele rechten die R geven op 

dergelijke effecten 
=> bvb inschrijvingsrechten (warrants), converteerbare 
obligaties, (aankoop- en verkoop)opties … (reeds 
rechtspraak)

17

ARTIKELEN - TOEPASSINGSGEBIED
̶ Effecten van venpn: enkel BV en NV 

 uitsluiting genoteerde venpn (blijft uitgesloten)
 Impliciete uitbreiding: niet-genoteerde publieke venpn (!)
 CV behoudt eigen dwingende buitenGrlke regeling (omgekeerd: 

uittreding/uitsluiting CV overplanten wél mogelijk in BV 
(optioneel+statutair) 

̶ Opm 1:  Doch… de facto merendeel “ernstige” en “(middel)grote” 
Belgische vennootschapsvormen

̶ Opm 2: dmv en ogv “samenhang” (art 30 Ger.W.) in één geding mogelijk: 
daging ineens v meerdere verweerder(s)-AH’s en/of zetels venp(n) (rsprk 
=> wet bevestigt) (verbonden venpn moeder-dochter, zustervenpn, 
holding-dochter, patrimonium-exploitatie, groepsvenpn…)

18
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1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
Venp moet voortaan “als partij” worden gedagvaard (art 2:61 WVV)

̶ d.i. venp moet in hoedanigheid van volwaardige procespartij (volwaardige 
verweerder) mee gedagvaard door eiser naast de andere aandeelhouder(s) 
tegen wie men vordering instelt 

̶ ev. verdaagt voorzitter nabije vaste datum [wijziging]
̶ Venp of haar dochtervenp kan niet zelf vordering instellen [blijft]

<=> vroeger venp “in zake” te dagen: Rsprk: venp is geen volwaardige 
procespartij ( ondanks kritiek Rsleer) 

gevolg: beperkte bevoegdheid Voorz ook hieruit afgeleid (naast alg 
restrictieve interpretatie)

alle vorderingen die tegen venp moeten ingesteld onontvankelijk (Voorz 
onbevoegd) 

19

1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
Venp moet voortaan “als partij” worden gedagvaard (art 2:61 WVV)

• WAAROM? Door bevoegdheidsuitbreidingen => volwaardig betrekken venp nodig gelet op 
(gedeeltelijke) uitbreiding bev’ Voorz door de wet:
=> voorz is nu bevoegd, en moet dus ook bevoegd zijn, om samenhangende betwistingen (vordn) 
tussen partijen en de venp te beslechten (o.m.) leningen aan of door vennootschap, rekeningen-
courant, zekerheden, niet-concurrentiebedingen ten gunste van de vennootschap,…

• BLIJFT: 
• Venp moet andere niet-betrokken aandeelhouders verwittigen (overige aandeelhouders)
• Tegenstelbaarheid van de (gedwongen) overdracht t.a.v. venp (van rechtswege gemeen- en 

bindendverklaring tav venp) (cf titel geldt als machtiging voor de overdracht)
• Indirect gevolg: Verplichting bestuursorgaan AH’sregr aan te passen 

̶ KNELPUNT: geeft op zichzelf opnieuw aanleiding tot (al dan niet beoogde) bevoegdheidsuitbreidingen 
(cf infra)? 

20
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ARTIKELEN - TOEPASSINGSGEBIED

̶  Ratione loci (art 2:59 + 2:60 W.Venn.) => territoriale 

bevoegdheid Voorzitter (en Hof) [blijft]

̶ Voorzitter is bevoegd van arrondissement waar zetel 

van de vennootschap is gevestigd; 

̶ Rsprk: kunnen voor zelfde voorzitter één venp, en ev. 

andere vennootschappen die zetel in ander 

arrondissement hebben (mits samenhangende 

vordering)

21

ARTIKELEN - TOEPASSINGSGEBIED
̶  publicatie BS [vereiste verwijderd/ afgeschaft]

̶ Vroeger publicatie uittreksel in B.S.
̶ Dikwijls niet gevolgd in praktijk (al dan niet bewust “vergeten”);
̶ “Onnodige ruchtbaarheid vermijden tav buitenwereld” (banken, 

leveranciers, handelspartners,…)
̶ “Staat haaks op de vaststelling dat aandeelhoudersstructuur 

niet wordt bijgehouden in venpsdossier griffie Rb Kh”
̶ “Zou dode letter gebleven zijn in toepassing/navolging”
 kritiek: in praktijk soms kenbaarheid wenselijk of zelfs nodig 
voor Rszekerheid buitenwereld (SE’s, lev’s, klanten, 
contractanten, banken, WN’s, …) (cf na verwarring, geruchten, 
slechtmaking,…) + kan perfect neutraal en sec gepubliceerd

22
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ARTIKELEN - TOEPASSINGSGEBIED

Relatief knelpunt 
̶ Kritiek op laten wegvallen: in praktijk soms kenbaarheid 

wenselijk en soms zelfs noodzakelijkheid in Rszekerheid 
buitenwereld (SE’s, lev’s, klanten, contractanten, banken, 
WN’s, goegemeente…) (bvb na verwarring, geruchten, 
slechtmaking,…) + 

̶ kan perfect neutraal en sec gepubliceerd
̶ Oplossing: vordering tot toelating pub BS aan Voorzitter 

met suggestietekst in bijzondere gevallen in concreto (maar 
… onzekerheid of Voorzitter zal toekennen gezien geen 
verplichting meer)? 

23

ARTIKELEN - TOEPASSINGSGEBIED

̶ Bijkomende ontvankelijkheidsdrempels gesteld aan het 
aandelenbezit [deels aangepast/ in se behouden]

Situering uittreding/uitsluiting in overzicht van wettelijke drempels 
uitoefening AHSRn 
[ opgelet: kan gewijzigd, gepreciseerd of aangevuld door allerhande 
bronnen indien en voor zover wet toelaat]:
̶ 1 aandeel: deelnameAV, vraagrecht, individueel controlerecht(art. 3:101 WVV); uittreding(art. 2:68 WVV)
̶ 1%: NV: deskundigenonderzoek(art. 7:160 WVV); minderheidsvordering(art. 7:157 WVV) / BV: 10% 

deskundigenonderzoek en minderheidsvordering (art. 5:104 en 5:106 WVV)
̶ 3%: agenderingsrecht AH beursgenoteerde venp (art. 7:130 WVV)

Versus de uitsluiting …

24
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ARTIKELEN - TOEPASSINGSGEBIED

̶ Bijkomende ontvankelijkheidsdrempels gesteld aan het 

aandelenbezit [deels aangepast/ in se behouden]

̶ 5%: herwaardering bij inbreng in natura(art. 7:197 WVV); participatiemelding (genoteerde vennootschap)

̶ 20%: bijeenroeping AVA (art. 7:126 WVV) => 10%

̶ 25%: participatiemelding(bepaalde niet-genoteerde NV’s) (art. 7:83 WVV)

̶ 25% + 1: blokkeringsminderheid (“veto”) statutenwijziging (cf vereiste 75 %)

̶ 30%: uitsluiting (art. 2:63 WVV); verplicht openbaar bod (genoteerde vennootschap)

̶ 50%: gezamenlijke controle

̶ 50% + 1: controle(art. 1:14 WVV): goedkeuren beslissingen bestuur: benoemen/ herroepen/ vergoeden 

bestuur; jaarrekening/ winstverdeling; benoemen/ vergoeden commissaris; décharge(art. 7:149 WVV); actio 

mandati (art.7:156 WVV); change-of-control clausules (toepassingsgebied voortaan beperkt art. 7:151 WVV)

25

ARTIKELEN - TOEPASSINGSGEBIED

̶ Bijkomende ontvankelijkheidsdrempels gesteld aan het 

aandelenbezit [deels aangepast/ in se behouden]

̶ 75%: statutenwijziging(art. 7:153 WVV); kapitaalverhoging/ -vermindering (artt. 7:177 / 7:208 WVV); 

ontbinding(art. 7:230 juncto art. 7:153 WVV); herstructurering (fusie, splitsing, inbreng/ overdracht 

algemeenheidof bedrijfstak) (art. 12:1 e.v. WVV); inkoop/ inpandneming eigenaandelen (artt. 7:215 –7:226 

WVV)

̶ 80%: doelwijziging(art. 7:154 WVV); inkoop/ inpandneming eigen aandelen (=> 75%)

̶ 95%: squeeze-out (art. 7:82 WVV)

26
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ARTIKELEN - TOEPASSINGSGEBIED
̶ Bijkomende ontvankelijkheidsdrempels gesteld aan het aandelenbezit [deels aangepast/ in 

se behouden]
̶ Uitsluiting: drempel voor ontvankelijkheid voortaan uniform qua berekening NV en BV: 

blijft in se 30% 
̶ Opm: Drempel regelmatig relevant in de praktijk om al dan niet vord te kunnen instellen 

=> hoog => strategie aandelenbezit andere AH< 30 % geven bij opricht/overdracht
̶ Bepaling? 

‒ NV: 1 of meer AH’s met effecten die (gezamenlijk) 30 % (geheel van aan alle effecten 
verbonden) stemrechten of 30% effecten die kapitaal vertegenwoordigen OF effecten 
die geen stemrecht vertegenwoordigen 20%

‒ BV: 30% stemrechten of 30% winstrechten (afschaffing maatschap kapitaal)
̶ Voor berekening behalen stemrecht: 

‒ enkel effectieve stemrechten (geen potentiële rechtgevende effecten zoals opties, warrants, …)
‒ Criterium stemrecht: alle stemmen verbonden aan effecten => Invloed van meervoudig stemrecht in BV en NV 

=> drempel ev. wel halen OF integendeel aandelen/effecten zonder stemrecht (ook mogelijk)

 Uittreding: geen drempel (blijft zelfde); 

27

ARTIKELEN - TOEPASSINGSGEBIED
̶ Knelpunt bij uitsluiting: bijkomende ontvankelijkheidsdrempels gesteld aan 

het aandelenbezit bij uitsluiting : 

̶ (waarom 30%)? regelmatig relevant in de praktijk om al dan niet vord te 
kunnen instellen => drempel hoog 

̶ Kan misbruik opleveren bij aandeelhouders voorwetenschap => 
strategie aandelenbezit andere AH< 30 % geven bij opricht/overdracht

̶ Gedeeltelijke oplossing soms: 1 of meer AH’s bijeenbrengen 

 Contrast bij Uittreding (laagdrempeliger te bekomen doorgaans): geen 
drempel; 

28

27

28



15

ARTIKELEN - TOEPASSINGSGEBIED

̶ Gevolgen van inleiden uitsluiting / uittreding voor verweerder 

[behouden]

̶ Gedaagde mag zijn effecten niet vervreemden noch ze met 

zakelijke rechten bezwaren 

̶ Verplichting voor verweerder tot onvervreemdbaarheid en 

onmogelijkheid tot bezwaren en dit uit kracht van wet

̶ Niet vanzelfsprekend, maar ter vermijden van gedaagde die 

procedure omzeilt en procedure de facto onnuttig maakt

29

INWERKINGTREDING

De geschillenregeling tussen aandeelhouders (de gedwongen 
uittreding en uitsluiting voor de BV en de NV)
̶ onder de nieuwe bepalingen WVV voor de zaken die vanaf 

deze datum bij de rechtbank worden ingeleid vanaf 1 mei 2019  
̶ Lopende zaken die ingeleid werden voor 1 mei 2019 nog 

behandeld onder oude regelgeving (W.Venn).
̶ Alle andere bepalingen in de regel op bestaande venpn: alle 

dwingende bepalingen van toepassing + alle suppletieve 
bepalingen uit WVV waarvan niet afgeweken statuten: vanaf 1 
jan 2020 

30
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INWERKINGTREDING

Opgelet: zijdelingse invloed van andere bepalingen op 

verhoudingen tussen vennoten en bestuurders en op 

geschillenprocedure

=> WVV doet aan “flexiblisering”… allemaal goed, maar 

dwingende bepalingen wel onmiddellijk van toepassing 

vanaf 1 jan 2020 op bestaande vennootschappen en dit 

zonder eerbiedigende werking

31

=> ONMIDD TOEP (GEEN EERBIEDIGENDE WERKING) KAN 
LEIDEN TOT MACHTSVERLIES OF VERLIES VAN RECHTEN – 
3 VOORBEELDEN (TAS R.):
̶ Buitengerechtelijke Uitsluiting is voortaan ook mogelijk in BV mits deze statutair word 

ingevoerd 
‒ Dit kan met 75% meerderheid => aandeelhouder met 25% of minder kan dit 

niet tegenhouden! + default-regel bij uitsluiting is dat scheidende 
aandeelhouder niet deelt in de winst/reserves (netto-actiefwaarde van de 
aandelen de bovengrens; ogv waarde laatste jaarrekening)

‒ bang afwachten voor minderheidsAH is < 25% ?
‒ Wachten op rechtspraak “evt. aanvechten wegens rechtsmisbruik/misbruik van 

meerderheid”
̶ Statutaire bestuurder BV niet meer zeker van ontslagbescherming: WVV wijzigt 

unanimiteit in meerderheid van 75%; 
‒ bang afwachten voor statutaire bestuurder die ook minderheidsAH is < 25% ?
‒ Wachten op rechtspraak “mogelijk beroep op vertrouwensbeginsel ?”

(c) 2013-2017 Brecht Lambrecht

31
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̶ Aanvechtbaarheid van bestuursbesluiten via vordering nietigverklaring besluiten in rechte
̶ vervaltermijn van 6 maand voor inwerkingtreding WVV was enkel van toepassing op 

besluiten AVA, terwijl voor besluiten RvB gemeen recht gold (10 jaar meerdrhdsvisie); 
 Sinds WVV besluiten van alle venpsorganen (waaronder AVA én RVB): 
onderworpen aan vervaltermijn 6 maand  

̶ + specifiek ivm belangenconflicten : nietigverklaring besluiten RvB kon enkel 
gevorderd worden door de vennootschap 
 Sinds WVV nu ook (zoals voor als andere besluiten): nietigverlaring door 
bel’conflicten kan door elke belanghebbende, o.a. dus ook minderhdsAH’s, SE’s, … 

̶ Bestuursbesluiten voor 1 januari 2020: vervaltermijn van zes maand liep ook voor 
bestuursbesluiten ! Te rekenen vanaf 1 januari 2021

‒ Nietigverklaring 
‒ Wachten op rechtspraak “mogelijk beroep op vertrouwensbeginsel ?”

(c) 2013-2017 Brecht Lambrecht

3. GEDWONGEN 
OVERDRACHT
 
VERSUS ALTERNATIEVEN

34
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ALTERNATIEVEN WORDEN BELANGRIJKER IN 
DE PRAKTIJK…

6 nieuwe alternatieven / overwegingen nieuw WVV

 Wet voorziet meer opties (flexibiliteit) + meer Rszekerhd (vroeger discussie over geldigheid) 

=> meer ruimte voor uitwerkingen alternatieven en wilsautonomie voorrang !

 Gevolgen: extra aandacht subsidiariteit: sommige van die alternatieven kunnen onnodig 

overgeslagen/genegeerd/vergeten zijn in licht van “te snelle” procedure (!)

1. Uittrederegeling én uitsluitingsregeling van CV, ten laste van venpsvermogen, kan nu ook 

bij BV (statutair) (optioneel) (geheel alternatief mechanisme) (niet bij NV) 

 ten laste venpsvermogen ipv vermogen AH’s + aandelen naar venp ipv naar AH)

 Minder problemen met onderhandelingen prijs of zoeken 3de kopers…

2. Preventieve statutaire of extra-statut’ prijsafspraken of prijsmechanismen met toep’gebied 

i.g.v. uittreding of uitsluiting bindend of indicatief (uitz kenn onred prijs) bij BV en NV

3. Inkoopregeling eveneens te overwegen want nu ook mogelijk bij BV (statuten) (en NV) 

(niet bij CV) + afschaffing plafond 20%

35

ALTERNATIEVEN WORDEN BELANGRIJKER IN 
DE PRAKTIJK…

4. Financial assistance principieel toegelaten (o’ vwdn) ofte fin bijstand door venp 
geboden aan derde: financiering verkrijgen aandelen van venp vanuit het 
venpsvermogen aan AH’s of derde MITD

5. Versoepeling (geen enkele AH kan de volledige winst worden toebedeeld + geen 
enkele AH kan worden vrijgesteld van zijn bijdrage in verlies venp).

 Gevaar om te werken met aankoop- en verkoopopties.
 In het nieuwe WVV valt tweede luik weg => aan AH kan, onder nieuwe WVV, 

vrijstelling gegeven van bijdrage in verlies van venp.
 aankoop- en verkoopopties in geldig => ovk mogelijk koper van aandelen gefaseerd 

bepaald aandelenpakket kan bijkopen aan een vooraf bepaalde prijs

6. Vrije overdracht in BV voortaan mogelijk > voortaan aanvullend ipv dwingend R (1/2 
vennoten met 3/4e kap goedkeuring overdracht) => kan statutair geschrapt
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=> SUBSIDIARITEIT 
GESCHILLENREGELING EN 
VOORAFGAAND 
ONDERZOEK

37

KNELPUNT: GRONDIG VOORAFGAAND 
O’ZOEK NODIG… !

 Zowel magistraten als praktizijnen: eerst statutaire en extrastatutaire afspraken met 
zelfde of gelijk toep’gebied opsporen in de meest verscheiden (allerhande) bronnen 
alvorens geschillenbeslechting te overwegen of aan te vatten: vroeger reeds… nu des te 
meer…

WAAROM? 
1. In de vennootschapsrechtelijke procedure => spec venpsrechtelijke 

subsidiariteitsregel van toep’ op uittred/uitsluit (ongegrondhd)
2. Aantal statutaire en extra-statutaire alternatieven is toegenomen (cf hiervoor)=> 

Zulke afspraken (vrijwillige of gedwongen) overdrachten kunnen alternatief 
vormen in de praktijk alvorens proc’ op te starten

3. Invloed (dwingend of indicatair) op prijs procedurele geschillenregeling 
(prijsbepalingsmechanismen)

38
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GRONDIG VOORAFGAAND O’ZOEK NODIG… !

Wat precies opsporen? allerhande afspraken of 

mechanismen die leiden tot, of invloed hebben op, 

(vrijwillige of gedwongen) overdracht effecten (aandelen), of 

de prijsvorming bij overdracht 

Dus afspraken met geheel of gedeeltelijk zelfde toep’gebied 

of geheel of zelfde gevolg(en) als uittreding-

uitsluitingsprocedure + allerhande afspraken welke 

prijsbepaling/prijsmechanisme voor aandelen bevatten

39

WELK SOORT AFSPRAKEN … ?

Vbn in speurtocht van afspraken die toep’gebied of gevolgen van 
overdracht/overname aandelen overnemen of overlappen (!): 
- Clausules inzake verplicht (vrafgaand) overleg, bemiddeling, syndicaat, …call- of 

putopties, 
- exit-regelingen (good-leaver of bad-leaver bepalingen)
- volgrecht, 
- volgplicht, 
- voorkooprechten, 
- goedkeuringsbepalingen, 
- Stand still
- Soepele statutaire uittredings- of uitsluitingsprocedures naar model van de CV (in BV)
- Afspraken of mechanismen sensu stricto houdende Prijsbepalingen of prijsberekeningen 

i.g.v. (allerhande) overdrachtsregelingen
- …
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WAAR DIENT VOORAFGAANDELIJK …?

 Hoe in de praktijk? overlopen meest diverse bronnen 
- Aandeelhoudersovereenkomsten 

- evenals latere addenda en wijzigingen

- Afspraken die verwacht of onverwacht opduiken in andere ovkn: typische vbn: 

Ovk tot aandelenoverdracht bevat meer, bvb ook put- of call opties; terugkoopopties;  

(leonijns beding)

Idem: overeenkomsten in opstart, “samenwerkingsovk”, associatieovereenkomst, 

Financierings- of kredietovereenkomsten of ovk toetreding aandeelhouder: 

- Éénzijdige verbintenissen (bvb volgend uit brieven, mails…) met toezeggingen

- Statuten (opgelet: meest recent gecoördineerde)

- Interne reglementen of reglement inwendige orde (RIO’s)

- Charters (zie ook familiecharters, groeps(venp)charters, …)

41

WAAR DIENT VOORAFGAANDELIJK …?

 Hoe in de praktijk? overlopen meest diverse bronnen 
- Aandeelhoudersregisters 

- Statutaire overdrachtsbeperkingen verplicht op te nemen 

- Conventionele overdrachtsbeperkingen op verzoek 

- …

42

41

42



22

DEZE VOORAFGAANDELIJKE STUDIE 
MINSTENS EVEN BELANGRIJK GELET OP…

 HERHALING: waarom AH’safspraken van belang bij specifieke (enge) geschillenbeslechting’sproc’ ?

1. ALG (alle afspraken): Subsidiariteitsbeginsel (!): subsidiariteit uittreding en 
uitsluiting relatief sterk (niet absoluut) (in functie van goede trouw)

2. SPEC (prijsbepalingsmechanismen spec in hypothese gedwongen 
overdrachten/overnames aandelen): Slechts bij kennelijk onredelijke prijs blijft 
rechter bevoegd tot prijsbepaling, MAAR marginale toetsing => 
prijsbepalingsmechanismen tss partijen bindend (uitsluiting) /indicair (uittreding) (!) 
(cf infra)

> Opm: Zie ook bij prijsbep’mechanisme in een bredere of andere regeling 
(soms met andere invalshoek) die OOK van toepassing zijn bij gedw 
overdracht aandelen

43

DEZE VOORAFGAANDELIJKE STUDIE 
MINSTENS EVEN BELANGRIJK GELET OP…

3. ZELFS bij prijsbep’mechanismen die niet spec van toep igv gedw 

overdr aandelen: kan als indicatie dienen voor rechter (als feitelijk 

beoordelingselement)

4. Procedurele verplichting: verplichting gedaagde (verweerder) bij 

1ste conclusie toe te voegen: 

‒ Kopie (meest recente) gecoördineerde statuten + 

‒ Kopie of uittreksel alle (extra-statut) ovkn die 

overdraagbaarheid van effecten beperkten (art 2:65)
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DEZE VOORAFGAANDELIJKE STUDIE 
MINSTENS EVEN BELANGRIJK GELET OP…

Opgelet: nuance subsidiariteitsbeginsel : principe van voorafgaandelijk afspraken die overdraagbaarheid 
aandelen regelen of beperken (overleg, bemiddeling, syndicaat, voorkooprechten, …): 

 mogelijks tóch opstarten uittred/uitsluit mogelijk (desgevallend in ondergeschikte orde)

1. voorafgaande afspraken niet volgen = geen hakbijl per se (mag ook niet), maar regel gebaseerd op 
goede trouw tussen AH’s in concreto => goede trouw = maatstaf voor rechter in hoofde eiser bij 
beoordeling al dan niet toelaten procedure en subsidiariteit 
2. los van goede trouw, andere redenen of oorzaken toch inleiden uittred/uitsluit:

• Onzekerheid of discussie toep’gebied afspraken: wel of niet bij uitsluit/uittred… (niet altijd duidelijk)
• Een partij laat aanslepen (dilatoire houding) of misbruikt alternatieven
• Discussie geldigheid van alternatieve afspraken => vooreerst te beoordelen door voorzitter …
• Discussie over redelijkheid prijs die bekomen wordt (Kennelijk onredelijke prijs)
• Blokkeringen of onwerkzaamheid in de praktijk: discussies proc’ of prijsberekening of prijsbepaling, 

niet opgevangen problemen in de regeling,  …
• Kennelijk onnuttig gelet op talrijke samenkomsten of overleg
• …

45

SPECIFIEK GEVAL:  BUITENGERECHTELIJKE 
UITTREDING / UITSLUITING

1. Voortaan mogelijke in de BV : mits statutair voorzien 
2. Waarom bij BV? noodzakelijk nu geest wet (discussie 

daarover) voorziet CV niet meer geschikt associaties vrije 
beroepers

3. Onderscheid met CV: 
Quasi (niet geheel) gelijklopende regeling
bij CV van rechtswege Bij BV indien statuten recht voorzien
Bij CV beslissing uittreding / uitsluiting zonder 

statutenwijziging, bij BV mits aanpassing van statuten door 
bestuur (minstens één maal per jaar) 

Bij BV notarieel, CV niet 
46
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SPECIFIEK GEVAL:  BUITENGERECHTELIJKE 
UITTREDING / UITSLUITING

4. Voor BV (indien statutair voorzien) => Onderscheid met gerechtelijke geschillenregeling ?
- Procedure zoals in kort geding geschillenregeling  buitengeRlke statutair 
- Buitengerechtelijke Uittreding en uitsluiting geschieden lastens het 

vennootschapsvermogen  ( lastens vermogen AH’s)
- GEGRONDE redenen vereist bij geschillenregeling ( niet per se bij buitengerechtelijke 

uittreding)
- Geschillenregeling: rechter kan marginaal oordelen over prijsbepaling (kenn onred prijs) 

en billijke prijs + of min ( buitengeRlke niet; procedure nodig om te pareren)
- Buitengerechtelijke: statuten kunnen modaliteiten bevatten en wet voorziet voorzienbare 

procedure die moeten gevolgd worden  gerechtelijke enkel de wettelijke mogelijkheden 
(bv provis prijs) + rechter appreciatiebevoegdheid over zowat alles + procedurele 
incidenten

- BuitengeRlke: Prijsbepaling aandelen anders (lager) (netto-actiefwaarde) naar suppletief 
recht (statuten nazien)   marktwaarde geRlke regeling 

47

SPECIFIEK GEVAL:  BUITENGERECHTELIJKE 
UITTREDING / UITSLUITING

4. Bij BV Onderscheid met gerechtelijke geschillenregeling 
- Verhouding GeRlke vs buitengeRlke ? Knelpunt !
- Beginsel van Subsidiariteit (neigt naar buitenGrlke) versus geschillenregeling van 

dwingend recht; 
- Maar zo eenvoudig niet… 

- Principe : Voorkeur voor buitengeRlke oplossingsmechanismen
- MAAR soms afhankelijk van concrete omstandigheden + er zijn redenen om 

geRlke te verkiezen en toe te laten boven buitenGrlke (cf vorige slide)
 TAS: 

̶ Keuze voor AH bij uittreding (lastens vennootschapsvermogen buitengeRlk of geRlk) 
MAAR onderscheid prijs !

̶ Uitsluiting? Gedwongen uitsluiting AH… => onderscheid prijs mits statuten suppletief 
R volgen of lagere P voorzien dan wet => AH die uitgesloten wordt beide procedures 
instellen? Rechter bepaalt
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SPECIFIEK GEVAL:  BUITENGERECHTELIJKE 
UITTREDING / UITSLUITING

5. Maar… bij BV niet alleen onderscheid met gerechtelijke 
geschillenregeling maar ook met inkoop eigen aandelen (drie 
mogelijkheden !)

 BuitengeRlke uittreding/uitsluiting bestaat naast regeling inkoop eigen 
aandelen bij BV, en geschillenregeling 

 Initiatief inkoop eigen aandelen ligt bij vennootschap (bewuste beslissing 
algemene vergadering OF bij statutaire machtiging bestuursorgaan) <-> 
uittrede (initiatief aandeelhouder)

 Inkoop eigen aandelen: specifieke wettelijke voorwaarden moeten voldaan 
zijn (hoewel versoepeld) 

 Inkoop kan maar hoeft niet met vernietiging gepaard te gaan 
 Inkoop tegen marktwaarde, uittrede doorgaans (indien statutair niet 

anders) tegen netto-actiefwaarde 
49

ANDERE KNELPUNTEN 
GEWIJZIGD – ANDERE 
ONGEWIJZIGD IN
UITTREDINGS-/
UITSLUITINGSPROCEDURE
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1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
1. Procedure verloopt zoals in kort geding [BLIJFT]

 Bodemprocedure / toch op de wijze van het kort geding
 Grote reden voor statistisch succes (“populariteit”)
 Knelpunt blijft: 1e achillespees: Meeste rechtsgebieden = snel 1e tussenvonnis MAAR sommige 

rechtsgebieden achterstand; 
 Knelpunt blijft: 2e Achillespees: 

o Tijdsverloop en procedurele fase na 1e tussenvonnis 
o Expertise en/of 
o Nog erger, indien geen schikking na expertise: conclusies en eindwaardering of 

saldowaardering rechter
o hoger beroep: relatief trager;
o Incidentele onderzoeksmaatregel van expertise “op zich” (wereld binnen wereld)

 Eindevaluatie: relatief doeltreffend, maar beperkt voorwerp

2. Materiële Bevoegdheid gedwongen overdracht aandelen = exclus bevoegdheid en 
toegewezen aan Voorz Rb Kh (ondernemingsrechtbank) [BLIJFT]

51

1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
Prob praktijk bij bevoegdheid VROEGER (1) + (2): 

 Rsprk Voorz + Hoven: interpretatie restrictief en beperkend: enkel hetgeen noodzakelijk is om te 
kunnen oordelen over de ontvankelijkheid en het voorwerp van de vordering(overdracht aandelen + 
betaling aandelenP)
bvb (eigendom van aandelen; aandelenverhouding en aantal aandelen (uitsluiting 30%); 
lidmaatschapsrechten kunnen uitoefenen (ES/nalp), …) 

 gedwongen overdracht aandelen venp is slechts deel bredere problematiek > geen (volkomen) 
oplossing in diverse gevallen (soms zelfs slechts schijnoplossing) => vele essentiële aspecten bredere 
problematiek tussen AH’s niet opgelost (andere zijden van de ‘diamant’) : gedwongen overdracht van 
aandelen is slechts één zijde

 verschillende proc’s nodig om alle deelaspecten geschillen te beslechten zeer Procesoneconomisch: 

 Versus anderzijds (voordeel) VROEGER: 

procedure niet bezwaren/beladen complexiteit en omvang + efficiënt, snel en doeltreffend houden 

52

51

52



27

1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ

Knelpunt (!): 
̶ Nieuwe wetgeving voorziet in gedeeltelijke uitbreiding bevoegdheid
̶ Deze nieuwe wetgeving is een compromis met snelheid en efficiëntie en 

niet overbeladen voorzitter; indruk mag niet ontstaan dat ‘meeste’ of 
‘bijna alle problemen’ zijn opgelost; slechts gedeelte van de 
samenhangende problemen zijn opgelost

̶ op de keeper voor practicus: vele andere en dikwijls belangrijke 
geschillen/vorderingen die samenhangend zijn kunnen niet ineens 
ingesteld worden voor de voorzitter

̶ Diverse praktijkvoorbeelden van samenhangende geschillen bieden 
inzicht…  

53

1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
 bvb andere problemen / vorderingen samenhangend met de gedwongen overdracht aandelen [geschil = DIAMANT]

 Bestuursfouten (bestuurdersaansprakelijkheidsvordering) tegen AH-bestuurder OF (ruimer) vordering in 
schadevergoeding schadeveroorzakende handelingen hoedanigheid van AH, werknemer, zelfst 
medewerker, manager, … (bvb afwerving personeel, cliënteel, leveranciers,…. misleidend, 
verwarringstichtende, denigrerende,…uitlatingen)

 Vordering in opgevraagd maar niet volstort kapitaal tav uittredende of uit te sluiten AH

 verklaringen en waarborgen (rep’s & warranties) niet geboden bij gedwongen overdracht (vs vrijw 
overdracht)

 Geen prijsverminderingen bij “lijken uit de kast” (verzwegen passiva, activa blijken minder waard, naheffingen 
fiscus of inspectie RSZ, vervuiling bodem, …) of verhogingen bij conventionele afspraken (bvb afh resultaat 
geRlke procedure)

 Lopende leningen / krediet 
 bij derde ter aankoop van aandelen van uittredende of uitgesloten AH nog niet volledig afgelost (onmidd 

opeisbaarheid als sanctie? Sancties door bankinstelling indien waarborgen geschonden (beding geen 
vervreemding)… )

 tussen venp en uittredende of uitgesloten AH, al dan niet ter aankoop aandelen, nog niet volledig afgelost
 Niet-concurrentiebedingen die rusten op venp ten gunste uittreden of uit te sluiten AH of waardoor 

uittredende of uit te sluiten AH is gebonden
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1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
 bvb

 Openstaande vorderingen (tegoeden en/of schulden) in rekening-courant (vennotenrekening) of als lening 
(kortlopend of langlopend) => bvb uittredende of uit te sluiten AH eist een omvangrijke vennotenrekening geheel of 
gedeeltelijk op OF discussies of boekingen terecht zijn in debet (bvb private kosten) 

 Bevrijding van persoonlijke of zakelijke zekerheden die verstrekt zijn door uittredende of uit te sluiten 
aandeelhouders versus venp of door venp versus aandeelhouder of door een derde

 deels openstaande aandelenP (schijven, earn-out,…) van voorafgaande overname of zelfs vorige overname met 
bevolen aandelenP overdracht

 IERn bij vertrekkende AH of uit te sluiten AH of verbonden venpn (octrooi/patent, auteursRn, modellen, 
handelsmerken (woord- of beeldmerken), …)

 Venp afhankelijk van essentiële en/of levensnoodzakelijke ovkn bij vertrekkende AH: websites, domeinnaam, 
licentieovk, agentuur-, concessie-, makelaardij-, exclusiviteitsovkn, essentiële klant of afnemer of lev’, …

 Kroonjuwelen of levensnoodzakelijke lichamelijke of onlichamelijke activa bij vertrekkende AH (bedrijfsgebouw, 
loods, patrimoniumvenp, grote openstaande handelsvordering, leven op kredietlijn, …)

 Zware verbintenissen (leningen, kredietopeningen, afhankelijkheid van persoonlijke of zakelijke waarborgen,…) 
aangegaan door of t.a.v. vertrekkende AH of verbonden venp

 …
 Soms samenhangende geschillen in concreto dermate problematisch => geen oplossing: bvb kennis, cliëntencontacten, 

know-how bij vertrekkende AH, klanten- of lev’ contacten, interne kennis van discreet te houden inbreuken (fiscaal, soc 
zekerheid, …), …

55

1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
  nieuwe Wetboek: doel en deeloplossing: ruime uitbreiding bevoegdheden Voorzitter

 Volgens sommigen (?): uitbreiding “tot alle aanverwante geschillen” (RC, zekerheden, 

concurrentie, geRlke ontbinding,… m.u.v. aansprakelijkheidsvorderingen (dit laatste 

enige of voornaamste dat niet kan worden beslecht)

 

DOCH TEKST ENGER : DUS: eerder gedeeltelijke oplossing (“compromis”) : 

gedeeltelijke uitbreiding Voorz => waarom ?

• (1) wet geeft slechts beperkte alg omschrijving van bevoegdheidsuitbreiding + 

opsomming in de wet (art 2:61) EN

• (2) Algemene bevoegdheidsregel uit gemeenR procesR blijft: 

uitzonderingsbevoegdheid (Voorz Zoals in KG) die exclusief is moet restrictief 

geïnterpreteerd worden
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1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
Uitbreiding exlusieve bevoegdheid Voorz Rb Kh (ondernemingsrechtbank) => expliciete 
opsomming aantal bevoegdheden in de wet (art 2:61): 

1. Elk geschil over deel of geheel van de eigendomsrechten op de effecten in zoverre 
noodzakelijk beoordeling ontvankelijkheid van vordering tot uittreding of uitsluiting 
[bevestiging Rsprk]
 Elk geschil over een “deel of het geheel” van “eigendomsrechten” op effecten, vb 

hoedanigheid aandeelhouder, vb aantal aandelen ene AH, vb aandelenverhouding 
tussen de aandeelhouders, …

 VWDE: Beslechting moet incidenteel en dienstig zijn voor ontvankelijkheid 
vordering uitsluiting/uittreding

 geen collectieve dagvaarding van nevenstaande problematiek over 
eigendomsrechten over aandelen en aandelenverhoudingen die niet nodig is ter 
beslechting van uittreding/uitsluiting; 

57

1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
2. VIA ander luik (2:72) : zelfde Voorz Rb Kh voortaan ook bevoegd vord tot 

gerechtelijke ontbinding venp (ogv wettige redenen) 

 soms gerechtelijke ontbinding meer aangewezen
 vb 1 wederzijdse vordering tot uittreding (tegenvord tot uittreding)
 vb 2 geen wil tot verderzetting van de vennootschap of verder bestaan 

(affectio sociaetatis verdwenen)
 - zie genuanceerde ontwikkeling interpretie subsidiariteitsregel in 
rsprk/rsleer (Kh Brugge+ daarna Voorz Kh D’monde en Kh D’monde)

Prob vroeger: aparte dagvaarding ten gronde noodzakelijk voor ORb

NU Wvenn: expliciet: Voorz Orb bevoegd hoofdvord of tegenvord in 
geschillenbeslecht Gerlke ontbind!
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1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
3. BELANGRIJK: zgn. “samenhangende vorderingen” voortaan ook 

onder bev’ Voorz O’nem Rb: andere geschillen/vorderingen die 
verband houden met beëindiging of overdracht van AHschap 
(gedwongen overdracht aandelen), mits twee cumulatieve vwdn:

̶ 1) andere geschillen moeten samenhangend zijn in de zin van 
art 30 Ger.W.;

̶ 2) geschillen voorwerp: handelen over 
‒ “financiële betrekkingen” “tussen partijen en de venp” (of met 

venp verbonden venpn of personen ex art 11 W.Venn.) OF
‒ “niet-concurrentiebedingen”

59

1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
=> 1e uitbreiding: twee vwdn voor bev’suitbreid voorz’? Samenhangende 
vorderingen/geschillen met als voorwerp “financiële betrekkingen” tussen venp en 
(verbonden) partijen of niet-concurrentiebedingen? 

Reden/achtergrond voor die 2 voorwaarden/beperkingen ? … aanknoping in MvT

MvT: bevoegdheid niet verder uitbreiden dan nodig : doel (enge) uittredings- en 
uitsluitingsprocedure verzoenen met proceseconomie

Uitbreiding bev’ nog steeds aanzien als van het gemene ProcesR afwijkende 
bevoegdheid => Beperkte interpretatie blijft (uitzn => restrictief geïnterpreteerd)

Wet (niet-limitatief): leningen, rekeningen-courant, en zekerheden
NIET (parl V): aansprakelijkheidsvorderingen, zoals vorderingen in bestuurders- 

of commissarisaansprakelijkheid
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1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
 1e Uitbreiding: Twee Voorwaarden: 

- 1e knelpunt:  Art 30 samenhang tussen rechtszaken : 
- Knelpunt: hoe eng of breed: 2 strekkingen: samenhang breed of eng geïnterpreteerd? 
- Breed: wenselijk onverenigbare beslissingen te vermijden en objectieve band tussen 

zaken volstaat ; niet zelfde procespartijen vereist
“wanneer vorderingen onderling “zo nauw verbonden” zijn dat het “wenselijk is” ze samen te behandelen en te berechten, teneinde 
“oplossingen te vermijden die onverenigbaar” kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht;”

- Eng te interpreteren: enkel in geval van risico op (duidelijke) tegenstrijdigheden tussen 
uitspraken (inclusief onsplitsbare geschillen: (enger) uitvoerbaarheid onverenigbaar)?

=> voorkeur breed: zoniet mogelijks dikwijls geen samenhang voor vbn uit wet zelf; kunnen 
strikt gezien los gekoppeld worden van aandelenoverdracht: leningen, rekeningen-courant, 
en zekerheden

- Kan aanleiding geven tot zeer uiteenlopende rechtspraak ….

61

1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ

1e Uitbreiding: Twee Voorwaarden: 

- 2e knelpunt: aantal vragen over interpretatie: 

(i) Materiële component: de bewoording “financiële 

betrekkingen” ?

(ii) Personele component: igv financiële betrekkingen (niet 

bij niet-concurrentiebedingen) : vereiste van financiële 

betrekkingen tussen de partijen en de venp of tussen partijen 

en verbonden venp of verbonden personen met de venp
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1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
i. Materiële component: draagwijdte/strekking bevoegheid Voorz 

over financiële betrekkingen: hoe breed zal Rsprk de term 
“financiële betrekkingen” interpreteren? 

 Rsprk zal moeten uitwijzen => zekere rechtsonzekerheid op 
heden

 Enigste rechtszekere uitbreiding bev’ zijn niet-limitatieve vbn die 
de wet zelf geeft: 
‒ Vorderingen mbt leningen, 
‒ Vorderingen in rekeningen-courant, en 
‒ Vrijgave zekerheden

63

1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
Inderdaad ander vbn te bedenken financiële betrekkingen tussen partijen en venp of verbonden venpn => discussie mogelijk al naargelang: 

Vb 1/ uit vroegere (voorgaande) afspraken openstaand of nog open te vallen saldo aandelenprijs tussen procespartijen over zelfde venp of 
verbonden venp (art 11 W.Venn.)
 Ongeacht opeisbaar of niet-opeisbaar (reeds te betalen of binnen afzienbare tijd open te vallen; earn-out-formules reeds geheel of 

gedeeltelijk te berekenen, of nog nog te berekenen)
 Voorzitter zal zowel wettelijke, conventionele als gerechtelijke compensatie kunnen bevelen over enerzijds zulk saldo en anderzijds de 

bevolen aandelenprijs (mits partijen betrokken als procespartij)

Vb 2/ afnamecontract met minimale gegarandeerde afname in prijzen/tarieven tussen venp en partijen of verbonden venpn of personen 
(bvb brouwerijcontract of productieovereenkomst) rechtstreeks en zeker leid tot zekere omzet (min. levering diensten of verstrekking producten) 
of, invers, zekere verbintenissen (min, afname diensten of producten)

Vb 3/ niet-balanstransacties die zuivere financiële betrekkingen tussen partijen en venp uitmaken:
 pensioenaanleg zoals pensioenvoorzieningen en IPT AH-zaakvoerder (bedrijfsleider)
 Renting-contracten tussen partijen of verbonden venpn (groepsvenpn)

Vb 4/ discussies over de rechten en plichten, i.h.b. de opzeg- of verbrekingsvergoedingen van een management- of adviescontract tussen 
de vennootschap en één van de uit te sluiten of uit te treden Ahs (of mgtvenp)
=> Enerzijds Bvb al dan niet regelmatige opzegging, en verlenen van volwaardige of aanvullende opzegvergoeding
=> Anderzijds ook talrijke andere discussies (al dan niet financieel) in zelfde rechtsrelatie: bvb al dan niet voorlopige verderzetting (bep duur) 
en/of wachtduur of bewarende maatregelen (onbep duur), afgifte goederen na einde, niet-concurrentiebeding, ….
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1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ

 Bijkomende vaststelling: niet alle samenhangende geschillen zijn in termen van financiële betrekkingen 
of vermogenswaardes of financiële relaties met de vennootschap (sensu stricto) uit te drukken 
maar hangen er wel (zeer) sterk mee samen of veronderstellen betalingen bvb

̶ Bvb : IER of exclusiviteitsovk waarvan werking venp afhankelijk in handen uittredende of uitsluitende 
AH

̶ Bvb 2: persoonlijke zekerheden (accessoir : borgtocht; garantie op eerste verzoek: 
autonome/abstracte verbintenis) of zakelijke zekerheden verstrekt ten aanzien van de venp 

̶ Bvb 3: vordering tot (onvolkomen) getrapte aandelenoverdracht die terug ongedaan moet gemaakt 
worden

̶ Bvb 4: exclusieve agentuur-, concessie-, makelaardijovereenkomst waarvan venp of partij juridisch of 
economisch volledig afhankelijk is

 VRAAG: de term “financiële betrekkingen”: Vereiste van Rsrelaties van directe financiële aard? Of 
volstaat dat de samenhangende vorderingen/geschillen financiële gevolgen hebben OF kunnen 
hebben op de gedwongen overdracht van aandelen OF op het vermogen van de venp waarvan 
gedwongen overdracht wordt gevraagd? 
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 de term “financiële betrekkingen”: Mogelijke oplossing om draagwijdte te interpreteren 

 (1) in vbn opgesomd door de wet, inclusief bevrijding van zekerheden : 
‒ In elk geval wel Voorz bev’ voor vbn door wet opgesomd: “leningen, rekeningen-courant (duidelijk financiële relaties)”, maar ook de vrijgave van “zekerheden” 
‒ Dus: Voorz ook bevoegd voor persoonlijke (borgstelling, garantie op eerste verzoek,…) en/of zakelijke zekerheden (pand, hypotheek,…) verstrekt ten aanzien 

van (of in belang van vermogen) venp of ten aanzien van kredietinstelling, SE, medeaandeelhouder, of tav verbonden venp,…. samenhangend met de over te 
dragen aandelen

‒ zijn geen financiële relatie an sich, doch wel in opsomming opgenomen als financiële betrekkingen volgens wetgever

 Mogelijkheid om betwistingen over persoonlijke of zakelijke zekerheden te beslechten lijkt eerder te wijzen op brede interpretatie bevoegdheid 
(“samenhangende” geschillen / “financiële betrekkingen tussen partijen en venp”) 

̶ (2) ruime bewoordingen van de wet zelf: “financiële betrekkingen” maar ook in personeel toep’gebied ruime bewoordingen (zie hierna) (tussen partijen en 
vennootschap” => + versterkt door tweede aanvullend luik: “fin betrekkingen tussen partijen en de met de vennootschap verbonden vennootschap of personen” (cf 
hierna verder in ii) 

̶ Opgelet anderzijds grenzen:  
‒ (1) alg eerste voorwaarde wet blijft gelden: samenhang vereist 

– tussen van één of meer (andere) geschillen over financiële betrekking met de gedwongen overdracht aandelen (geschil die verband houdt met het einde 
van het aandeelhouderschap): geschillen zo nauw verbonden – wenselijk samen te behandelen en berechten  – onverenigbare oplossingen of 
tegenstrijdige uitspraken indien apart behandeld

‒ (2) alg rl restrictieve interpretatie bevoegdheid Voorz blijft als algemene regel van interpretatie bij procedures zoals in KG en exclusieve bevoegdheden

̶ Expliciet NIET volgens wettekst en MvT: bestuurdersaansprakelijkheidsvordn of commissarisaansprakeijkheidsvordn of andere aansprakelijkheidsvordn
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1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
ii. Persoonlijke component: draagwijdte/strekking bevoegheid Voorz over financiële betrekkingen: hoe breed zal Rsprk de term 

“financiële betrekkingen” “tussen de partijen en de venp of met de venp verbonden venpn of personen” interpreteren? 

Analyse: 

 1e luik: Voorz voortaan bevoegd samenhangende geschillen over fin. betrekkingen tussen partijen [en] de vennootschap (en de met de 

venp verbonden venpn of personen)

̶ Vraag: Enkel geschillen over (samenhangende) rechtsrelaties tussen partijen enerzijds en de venp Of ook geschillen over 

(samenhangende) rechtsrelaties tussen partijen onderling? 

̶ Immers: Geschillen over fin betrekkingen kunnen zich ook afspelen tussen partijen; hoeven niet per se te spelen tav venp waarvan 

aandelen wordt overgedragen; => samenhangend geschil tussen partijen voldoende ? Waarschijnlijk wel 

 Gelet op tekst (tekstargument): fin betrekkingen “tussen partijen en de venp” => lijkt ruime kring (zoniet andere tekst wet bvb 

tussen een partij enerzijds en de vennootschap anderzijds) + versterkt door 2e luik (“ook tussen partijen en niet enkel tussen 

venp en partijen”)

‒ Gelet op door de wet zelf opgegeven voorbeelden R/C, leningen, zekerheden, … geregeld tss elkaar (impliceren dat geschil 

tussen partijen voldoende is / moet niet per se volwaardige vordering tegen of door vennootschap zijn)
‒ Vb 1 bevrijding van zekerheden door ene aandeelhouder verschaft tav andere uit te sluiten of uit te treden AH

‒ Vb 2 geschil over lening tussen beide, ev . te compenseren met aandelenprijs voor gedwongen aandelenoverdracht

‒ Vb 3 discussie R/C kan zich afspelen tussen AH’s met venp (als eerder in zake zijnde en neutrale partij) (vb uitgave, kost, voordeel, … in 

credit of debet te boeken bij ene EN/OF de andere) 

̶ MITS ze invloed hebben op (samenhangend zijn met) de gedwongen overdracht van aandelen of de aandelenprijs overdracht (?)
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 2e luik: Voorz voortaan bevoegd samenhangende geschillen over fin. betrekkingen tussen partijen en [de 

venp waarvan de aandelen worden overgedragen] OF [de met de venp verbonden venpn of personen]
̶ omvang kring : zeer breed: fin. betrekkingen met “verbonden venpn of personen” volstaan

– MvT: “verbonden venpn” te begrijpen in de venpsrechtelijke zin van art 11 W.Venn. (controle 
in rechte of in feite door venp of op venp waarvan aandelen overgedragen; venpn in 
consortium (gezamenlijke leiding); …)

– Niet alleen verbonden venpn maar ook “verbonden personen” => natuurlijke en 
rechtspersonen die verbonden zijn zoals een verbonden venp (art 11 W.Venn.)

̶ Vb 1 discussie over vergoedingen [opzegvergoeding of achterstallige vergoedingen] van [mandaat 
(bestuurder), of operationele functie, of bijzondere lastgeving in venp waarvan overdracht], DOCH 
[vergoed door met venp verbonden venp of persoon bvb groepsvenp (zustervenp of moedervenp 
(holding) of andere venp uit holding (secretariaatsct), of door de referentieAH…]

̶ Vb 2 discussie over verbrekings- of opzegvergoeding uit mgtct of consultancyct tussen venp en mgt- 
of bestuursvenp van AH  terwijl AH zelf van de venp waarvan gedwongen overdracht/overname 
gevorderd wordt ander rechtssubject is (bvb fysiek pers of ander evenp) dan bestuurs- of mgtvenp

68

67

68



35

1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
4. 2e uitbreiding Geschillen over niet-concurrentiebedingen die samenhangend zijn met de overdracht van aandelen:

‒ Knelpunt: verwarring mogelijk en best onderscheid te maken (Voorz voor beide voortaan bevoegd): 

(1) Eerste nieuwe bevoegdheid voorzitter: conflicten over BESTAANDE (reeds voorafgaand afgesproken) bedingen 

tussen partijen

 Enerzijds: ook hier vereiste van samenhang (art 30 Ger.W.) van niet-concurrentieverbintenissen van 

toepassing bij overdracht of beëindiging van aandeelhouderschap (gedwongen overdracht)

 Anderzijds: redelijkerwijze: bevoegdheid over alle betwistingen over tussen partijen reeds afgesproken niet-

concurrentiebedingen => frequente vbn: bindende kracht, interpretatie, geldigheid en/of uitwerking // 

vergoedingen // stopzettingsbevel //… die samenhangend zijn

(2) Te onderscheiden van tweede (nieuwe) bevoegdheid voorzitter bij opleg maatregelen ten opzichte van mogelijke 

(potentiële) concurrentie door aandelenoverdragende AH ter gelegenheid van bepalen van aandelenprijs => deel van 

koopprijs koppelen aan:

– (onvoorwaardelijk) Instemming door overlatende aandeelhouder met 

̶ (nieuwe / niet-afgesproken) niet-concurrentieverbintenissen 

̶ OF verstrenging bestaande niet-concurrentieverbintenissen

– of beperken of zelfs opheffen van reeds-bestaand bedingen 
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4. 2e uitbreiding Geschillen over niet-concurrentiebedingen die samenhangend zijn met de overdracht van aandelen:

HIER: van tweede (nieuwe) bevoegdheid voorzitter bij opleg maatregelen ten opzichte van mogelijke (potentiële) concurrentie door 
aandelenoverdragende AH ter gelegenheid van bepalen van aandelenprijs => deel van koopprijs koppelen aan:

Knelpunt: Vraag: hoe moet rechtspraak hier mee omgaan met nieuwe of verstrenging niet-concurrentiebeding OF beperken of opheffen ? 
ZIE de bevoegdheidsuitbreiding in het kader van de prijsbepaling: 
‒ Voorzitter kan niet an sich een niet-bestaand concurrentieverbod opleggen (zou strijdig zijn wilsautonomie partijen + vrijheid ondernemen)
‒ Deel van de prijs kan afhankelijk gemaakt worden van al dan niet bereidheid met instemming;
‒ Volgen we praktijk uit vrijwillige overnames? Zo ja, zie 3 bronnen: TAS / BRAECKMANS / M&A Index Bellens: praktijk en gebruik is veruit (> 

80%) WEL een N-C 

‒ In de praktijk: 
– Niet-concurrentieverbintenissen en - modaliteiten (beperking tijdsperiode+territorialiteit+activiteiten) op suggestie van partijen of de 

vennootschap 
– Keuze bieden aan overzijde EN dit kan dan gepaard gaan met prijsverhoging of -verlaging bij al dan niet aanvaarding 
– Bvb volle prijs aan aanvaarding N-C beding en Percentage ??? Bij niet aanvaarding
– Aanvaarding koppelen aan termijn en vormvereiste van kennisgeving voor andere aandeelhouder 
– In opdracht van deskundige eventueel waarde zonder en met gehele of gereduceerde AAN- of afwezigheid van 

concurrentieverbintenissen
– Bij voorkeur meteen akte nemen in vonnis van akkoord niet-concurrentie OF modaliteiten in beschikking van al dan niet aanvaarding 

(vormvereisten kennisgeving en termijn om al dan niet te aanvaarden)
‒ Moet partijen erover horen 
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1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
5 . Geschillen over vrijgave van zekerheden die samenhangend zijn met de 
overdracht van aandelen:

‒ Rechter kan de overnemende AH (Eiser in uitsluiting of verweerder 
in uittreding) of aan de vennootschap

‒ Verplichten de nodige inspanningen te leveren 
‒ Persoonlijke of zakelijke zekerheid ten voordele van venp (of ten 

voordele van SE, bank, andere AH, …. of andere dere)
‒ Zelf op te heffen of te laten opheffen door een derde (bvb bank) 
OF om daarvoor een gepaste tegengarantie te geven (3de kan niet 
verplicht worden zekerheden te reduceren of te lichten)
- Eventueel bijkomend opleggen van dwangsom 
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6 . Bij bevel door rechter tot onmiddellijke overdracht aandelen, zonder gelijktijdige bepaling van definitieve aandelenprijs 

(loskoppeling) (doorgaans): opleggen van zekerheidsstelling => opleggen van zekerheden die samenhangend zijn met de 

overdracht van aandelen:

̶ Oorzaak / probleem: 

̶ 1, In geschillenregeling bevel tot onmiddellijke overdracht aandelen (eigendomsoverdracht) in tussenvonnis 

doorgaans (niet altijd) losgekoppeld van later betalen van definitieve aandelenprijs in een later vonnis (of later 

akkoord, ev. na expertise)); 

̶ 2, Eventueel ook meteen bevel tot (en koppeling) betalen van een provisionele prijs (zie verder) in ruil voor 

aandelenoverdracht, maar doorgaans ligt deze lager dan de definitieve prijs (niet altijd), en later saldo niet meer 

kunnen betalen

̶ DOCH BIJ BEIDE : risico van insolvabiliteit van de overnemende AH, en risico op niet-betaling of slechts 

gedeeltelijke betaling van de prijs aandelen door overnemer (die onmiddellijk aandelen verwerft, zonder prijsbetaling of 

tegen (slechts) provisie; terwijl aandelen reeds zijn overgegaan in eigendom

̶ Beslagbaarheid van aandelen: problematisch bij overdrachtsbeperkingen (bvb 3/4e instemming BV, 

goedkeuringsvereisten anderen,…) => blijven tegenstelbaar; soms zijn de aandelen enige waardevolle in vermogen 

overnemende AH; overnemende AH doet bedrieglijke overdracht aan 3de ; geen beslagbare activa meer; etc.. 
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1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
6 . Bij bevel door rechter tot onmiddellijke overdracht aandelen, zonder definitieve bepaling van aandelenprijs (loskoppeling) 

(doorgaans): opleggen van zekerheidsstelling => opleggen van zekerheden die samenhangend zijn met de overdracht van aandelen:

̶ Rechter kan bevel tot verschaffen zekerheid opleggen aan overnemende AH voor deel of geheel koopprijs; best als 

uitdrukkelijke voorwaarde voor eigendomsoverdracht te formuleren; 

̶ Bvb pand op over te dragen aandelen vestigen door overnemende AH 

‒ maar niet altijd aangepast/effectief 

‒ => pandverzilvering in niet-genoteerde ondernemingen zal niet altijd correcte prijs opleveren (ook geen Due Dilgience 

mogelijk door derde; ook geen onderhandeling over voorwaarden mogelijk, ook slechts minderheidsparticipatie ev. etc… 

bij pandverzilvering); 

‒ => terug overneme van aandelen (door overlatende AH) (ipv derde) uit verzilvering zal evenmin altijd gewenst zijn door 

overlatende AH

̶ BETER: 

‒ Niet alleen pand op over te dragen aandelen, maar ook op reeds in bezit zijnde aandelen

‒ Andere zekerheden opleggen op overnemende AH, bvb verschaffen bankgarantie, openen escrow account en storten 

bedrag, deel van koopprijs verschaffen als vendor loan, …
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7 . rechter kan onmiddellijke overdracht aandelen bevelen tegen betalen door overnemer van een provisionele prijs, in afwachting 

definitieve bepaling van aandelenprijs 

̶ (1) bestendiging van een praktijk bepaalde voorzitters (niet alle) (en niet in alle gevallen) om in tussenvonnis van onmiddellijke 

overdracht meteen een provisionele prijs te begroten (eventueel betaling van provisionele prijs gekoppeld aan de 

eigendomsoverdracht van de aandelen);

̶ (2) nu ook toelating door wetgever als gevolg van ruimere bedoeling (MvT): Één of meer elementen opgeven (correctiefactoren) met 

belangrijke impact op waarde aandelen in vonnis en koppelen aan definitieve bepalen aandelenprijs

‒ Oplossing voor probleem van de talrijke en diverse VERKLARINGEN en GARANTIES verschaft door overlater aan overnemer 

bij VRIJWILLIGE aandelenovernames (“rep’s & warranties’) => nu ook bij GEDWONGEN overdracht aandelen mogelijk via 

provisionele prijsbetaling en saldobepaling gekoppeld aan VERKL&GARies: 
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1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
7 . rechter kan onmiddellijke overdracht aandelen bevelen tegen betalen door overnemer van een provisionele prijs, in afwachting definitieve bepaling van 

aandelenprijs 

– één of meer zulke verklaringen of garanties voorop kunnen stellen door rechter om in rekening te kunnen brengen door rechter bij def 

aandelenprijs; 

– => techniek om definitieve aandelenprijs afhankelijk te maken van wel of niet realiseren welbepaalde risico’s / onzekerheden; 

– => rechter zal in tussenvonnis Provisionele prijs bepalen (of zelfs definitieve prijs na expertise) en saldo gekoppeld / afhankelijk van één of meer 

allerhande/diverse onzekerheden over factoren/oorzaken/problemen/geschillen die invloed (of sterke invloed) kunnen hebben op definitieve 

waarde aandelen 

– EN in later vonnis zal rechter definitieve prijs bepalen op grond van één of meer van de elementen/correcties die waarde beïnvloeden 

(eventueel niet-limitatief, en onder voorbehoud andere nog te beslechten correcties tijdens geschil)

 Liefst reeds bij bevel overdracht en dus voorafgaand aan expertise, gekoppeld aan opdracht deskundige invloed correcties op prijs te 

waarderen bij zijn verslag (expertise) op te geven

 Eventueel pas (of nogmaals) na expertise 

 Vb1 invloed eindresultaat van één of meer lopende gerechtelijke procedures; 

– Vb 2 resultaat van controles van BBI, fiscale controles (vennootschapsbelasting), BTW, controles RSZ of RSVZ

– Vb 3 controles inspectiediensten Min Economische Zaken of Federaal Voedselagentschap

– Vb 4 het al dan niet krijgen van subsidies voor een zeker jaar, of het al dan niet terug kunnen vorderen van subsidies of aanvullend verkrijgen 

daarvan onder realisatie van voorwaarden;  

– Vb 5 al dan niet voorhanden zijn van vervuiling en saneringsplicht na een oriënterend bodemonderzoek (OBO)

– Vb 6 het verkrijgen van een vergunning (voor milieu, voor uitbating, voor ruimtelijke ordening en stedenbouw  (OMGEVINGS-vergunning), ,,,,)
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Knelpunt: (4) + (5) + (6) aantal vragen over terminologie : niet zo vanzelfsprekend of helder als op eerste 
zicht gedacht
Ivm financiële betrekkingen tussen partijen en de venp en niet-concurrentiebedingen die samenhangend zijn 
met de overdracht van aandelen: 

Wet spreekt expliciet over 
(1) een lening als vb van een financiële betrekking tss partijen en venp: 

‒ strictu senso (geld)lening in zin van BW? Of ook 
‒ andere vormen van lening (bruiklening, verbruikleningen,…) of andere vormen van krediet 

(kredietopeningen)? 
(2) een rekening-courant als vb van een financiële betrekking tss partijen en venp: 

‒ Waarschijnlijk hier de vennotenrekening (onmiddellijk opeisbaar behoudens andersl ovk), 
‒ Maar ook de rekeningen-courant tussen venp en AH-bestuurder in hoedanigheid (qq) 

bestuurder?
‒ En ook de rekeningen-courant in handelsRlke betekenis (debet- credit verrichtingen)?

(3) een niet-concurrentiebeding:
‒ Sensu stricto ? Of ook 
‒ Niet-afwervingsbedingen (niet-sollicitatiebedingen) personeel, cliënteel, leveranciers, …
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1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
8. Knelpunt: (onbedoelde?) Indirecte bevoegdheidsuitbreiding: 

̶ volgt BIJKOMEND uit wettelijke verplichting dat Venp voortaan “als partij” moet worden 
gedagvaard => d.i. venp moet in hoedanigheid van volwaardige procespartij (verweerder) 
mee gedagvaard naast de andere aandeelhouder(s) (ev. verdaagt voorzitter nabije vaste 
datum) [wijziging]

̶ Gedaagde venp of dochtervenp mag zelf geen uitsluiting of uittreding instellen, maar voor 
het overige geen beperkingen

̶ Heeft indirecte bevoegdheidsuitbreiding tot gevolg in combinatie met vorige specifieke 
bevoegdheidsuitbreidingen

̶ Heeft wetgever alle implicaties ingeschat?  mogelijkse reactie Rsprk: expliciete wettekst, 
en voor het overige interpretatieregel restrictieve bevoegdheid blijven aanhouden

77

1. PROCEDURE EN BEVOEGDHEID VOORZ
8. GEVOLG: bevoegdheidsuitbreiding die volgt uit voorlopige maatregelen ex art 19, 3e lid  Ger.W. (i) alle andere expliciete 
bevoegdheidsuitbreidingen + (ii) uit bestempeling door de wet van de venp als volwaardige procespartij in het geding => Op heden mogelijks nog niet 
ingeschat door wetgever

 Voortaan ook onderzoeksmaatregelen alvorens te oordelen ? (ev. onder verbeurte dwangsom)

 Uitklaren (bestaan, geldigheid, omvang, draagwijdte, …) van leningen, R/C, zekerheden, (opheffing of opleggen) niet-
concurrentiebedingen, leveranciersachterstallen, klantenachterstallen, eigendomsgeschillen over deel of geheel effecten, … 
onderzoeken 

• Bvb deskundigenonderzoek ex art 962 Ger.W. of 
• vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek ex art 168-169 W.Venn. (ev. gecombineerd met gemeenRlk onderzoek in een 

verbonden venp) of 
• Afdwingen individueel onderzoeks- en controlerecht (buitengerechtelijk) onder dwangsom
• onderhoor ter zitting 986-987 Ger.W.)
• Persoonlijke verschijning partijen 
• Verhoor van getuigen of derden (verbonden venpn / banken / …)
• …

 Voortaan ook voorlopige of bewarende maatregelen?  (ev. onder verbeurte dwangsom)
 inzonderheid sekwester, lasthebber ad hoc, voorlopige bewindvoerder, expert-bewaarnemer,… om bevelen tot gedwongen overdracht 

werkelijk nuttig te kunnen behouden of verbintenissen te kunnen afdwingen

 In geval van samenhangende geschillen over “financiële betrekkingen”: wet: ook onderzoeksmtrln of voorlopige mtrln over 
verbonden venpn of personen (art 11 W.Venn.) => Niet alleen t.a.v. venp waarvan aandelen worden overgedragen/overgenomen 

=> vwde: deze partijen moeten processueel in geding betrokken zijn (vrijw of gedwong)
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CONCLUSIE (gedeeltelijke) uitbreiding bevoegdheid

̶ Geen uitbreiding naar alle “aanverwante” geschillen / slechts gedeeltelijke uitbreiding
̶ Uitbreiding slechts fragmentarisch bekeken op alle mogelijke geschillen die kunnen spelen [diamant], 

hoewel aantal belangrijke veel voorkomende aanverwante geschillen 
̶ Welbepaalde keuze: Bepaalde geschillen proceseconomisch in zelfde geding versus andere zaken 

nog steeds via aparte procedure(s) en/of niet opgelost
 wetgever maakt keuze voor bescherming procedure: zekere verzoening ((ver)werkbaarheid en 

beheersbaarheid omvang en complexiteit geschil voor voorz + efficiëntie en doeltreffendheid) 
̶ Criterium : fin betrekkingen nog niet geheel duidelijk / zekere mate onzekerheid 
̶ Terminologie nog niet geheel duidelijk 
̶ Schikkingen en/of andere procedures zullen noodzakelijk blijven => soms ten nadele van 

proceseconomie en billijkheid
̶ Voorstel de lege ferenda : lex specialis: afsplitsing waarvoor Voorz niet bevoegd is en welke geen 

samenhang en/of geen fin betrekking + doorverwijzing naar bevoegde rechter (cf techniek ES ten 
gronde én voorlop maatregelen voor Fam Rb)

79

2. BEGRIP GEGRONDE REDENEN
̶ Sleutelbegrip gegronde redenen als inhoudelijke drempelvereiste voor uitsluiting of uittreding

̶ Begrip blijft integraal hetzelfde [onveranderd]
 Dus: alle rechtspraak (zeer sterke casuïstiek) over gegronde redenen blijft onverkort van 

kracht 
 Geen fout vereist
 Indeling door rechtsleer van casuïstiek blijft: 

 Misbruik van aandeelhoudersrechten (o.a. misbruik van meerderheid of minderheid)
 Ernstige wanprestaties/tekortkomingen
 Gedrag of omstandigheden te wijten aan aandeelhouder (toerekenbaar of 

verwijtbaar) en dat leidt tot een structureel ontwrichte verstandhouding
 Verschillende invulling blijft

‒ uitsluiting (focus op venpsbelang of continuïteit venp) versus 
‒ uittreding (focus op belang aandeelhouder)
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3. PEILDATUM VERSUS AANDELENWAARDERING EN 
PRIJSVASTSTELLING
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1° PRIJSVASTSTELLING
̶ Vertrekpunt: geschillenbeslechting van DWINGEND recht
̶ Op heden: discussie in Rsprk & Rsleer over geldigheid 

prijsbepalingsclausules (geschillenbeslecht dwing R) en 
gebondenheid rechter

̶ Meerderheid Rsprk/Rsleer onder oude wet neigde (<> mr 
ONZEKER/DISCUSSIE, d.i. volgens bep Rsleer):
̶ Prijsbepclausule specifiek van toepassing gedwongen 

overdracht (uittrede/uitsluiting) (bv exit-bepalingen, of bad leaver 
of incidenten- of geschillenoplossingsproc’s): rechter gebonden

̶ Prijsbepclausules in andere context/regelingen (voorkoop, 
goedkeur, volgR, volgP, vrijwillige overdracht,…): niet gebonden, 
ev indicatie voor rechter (kan als feitelijk beoordelingselement)
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1° PRIJSVASTSTELLING
NIEUW WVV: voorrang wilsautonomie WETTELIJK VERANKERD
̶ Vraag: nu einde discussie? Heeft wet rechtszekerheid gecreëerd? 

altijd bindend voor partijen en rechter ?
̶ Rechter is voortaan gebonden en moet rekening houden met 

prijsbepalingsclausules 
̶ ongeacht of dit statutaire of contractuele afspraken betreffen
̶ MITS 2 voorwaarden (cumulatief): 

1. Prijsbep’ clausule heeft “specifiek betrekking op” de hypothese 
van een gedwongen overdracht aandelen, dus in geval van 
vordering tot uitsluiting of uittreding (bescherming AH die 
wordt uitgesloten; geen eigen keuze/initiatief)

2. Toepassing clausule leidt niet tot kennelijk onredelijk resultaat 
85

1° PRIJSVASTSTELLING
̶ 2 vwdn Prijsbep’clausules opdat rechter gebonden is en wilsautonomie 

primeert: 

1° prijsbep’ clausule heeft “specifiek betrekking op” de hypothese van een 
gerechtelijke overdracht aandelen

̶ Knelpunt: vraag hoe specifiek? Lijkt duidelijk maar is het niet… (variantes en 
hoeveelheid in praktijk soorten afspraken die overlappen of toep’gebied van 
gedwongen overdracht bestrijken) => interpretatieproblemen 
toepassingsgebied: Voldoende lijkt:  
• Duidelijk: Clausule (onder meer) specifiek en/of letterlijk aanduidt gedwongen 

overdracht van aandelen of gerechtelijke uittreding of gerechtelijke uitsluiting OF 
Clausule die enkel en alleen geschreven voor aparte hypothese/geval gerechtelijke 
gedw overdr aandelen 

• Minder duidelijk: geen expliciete vermelding hypothese van gerechtelijke uitsluiting 
doch hypothese van gedwongen overdracht lijkt (?) te vallen onder de (bredere of 
andere) bewoordingen van toepassingsgebied convent/statutaire regeling
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1° PRIJSVASTSTELLING
̶ 2 vwdn Prijsbep’clausules opdat rechter gebonden en wilsautonomie primeert: 

2° vereiste: Toepassing clausule leidt niet tot kennelijk onredelijk resultaat 

 indien resultaat van prijsbepaling en prijsberekening wel kennelijk onredelijk => rechter 

heeft bevoegdheid af te wijken

Doel blijft: wilsautonomie primeert + Uitholling van wilsautonomie en prijsbep’clausule 

vermijden 

̶ 1e hulpmiddel / toetsingswijze: Marginale toetsing: enkel afwijzen kennelijk onredelijk 

resultaat

̶ 2e hulpmiddel / toetsingswijze: ev, onderhoor ter zitting (mini-expertise); 

87

1° PRIJSVASTSTELLING
̶ 2 vwdn Prijsbep’clausules opdat rechter gebonden en wilsautonomie primeert: 

2° vereiste: Toepassing clausule leidt niet tot kennelijk onredelijk resultaat 

=> knelpunt: risico : 

1° Wat is een “kennelijk onredelijk” resultaat ? Vraag inzake verificatie/appreciatie door rechter: hoe toetsen ? 

̶ Veronderstelt rechter die minimum aan waarderingstechnische kennis heeft? 

̶ Sommige gevallen duidelijk: gedegen formule met waarderingsmethodes vs duidelijk geen prijs of veel 

te lage prijs; 

 Doch: in vele andere gevallen prijs niet onmiddellijk of eenvoudig bepaalbaar aan de hand van 

clausule of verschillende verslagen / interpretaties of betwisting toepassing: zal rechter dan niet toch 

overgaan tot deskundigenonderzoek: om zich te laten adviseren en te kunnen toetsen/verifiëren of prijs 

kennelijk onredelijk is na toep’ clausule,,,,? 

 risico op minimaal of zelfs volwaardig deskundigenonderzoek indien rechter niet meteen resultaat kan 

of wil trancheren => Deskundigenonderzoek niet vermeden 

 In elk geval: rechter mag RsM niet uit handen geven: kennelijke onredelijkheid is juridische beslissing 

=> rechter moet beslissen? 

2° Te beslechten incidentele Betwistingen over geldigheid, toepassing,… prijsbepaling en prijsberekening (bvb 

geldigheid of bindende kracht derdebeslissingsclausules)
88
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1° PRIJSVASTSTELLING
̶ Verduidelijking bevoegdheid rechter (rechtszekerheid) bij prijsbepalingen : “In ieder 

geval” kan de rechter zich in de plaats stellen van iedere partij of derde in de statuten 
of de overeenkomsten aangewezen om prijs te bepalen (nominatim, instituut IAB, 
BIBF, procedure voorz’,…)

 Zowel bij uittreding (rechter sowieso niet gebonden) als bij uitsluiting (rechter wel 
gebonden)

 Kan rechter in de plaats treden partijen of derden
Wetgever doelt op bindende partijbeslissingen of derdenbeslissingen (onderdeel 

van prijsbepalingclausule) => rechter kan buiten toepassing verklaren
 Bvb rechter kan onmiddellijk prijs (zelf) bepalen 
 Bvb kan prijs laten bepalen via deskundige (andere dan aangeduide 

partij/3denbeslisser)

Opm: ingeval van arbitrage ? arbitrage uiteraard hierdoor niet uitgeschakeld ; arbiter 
heeft zelfde bev’ van indeplaatsstelling als rechter

89

1° PRIJSVASTSTELLING
2 wenken voor de praktijk? 

(1) in geval reeds procedure ingeleid (curatieve fase) : partijen en 
rechter: EERST sowieso nagaan statut’ of extra-statut’ afspraken 
WANT 

Igv clausule met prijsbepaling in geval van uitsluiting => hebben 
altijd voorrang (dwingend)

Indien niet specifiek van toepassing op gedwongen overdr en 
uitsluiting => nog steeds mogelijk in aanmerking als indicatie

(2) Nog vroeger bij redactie van statutaire of extra-statutaire afspraken  
(preventieve fase): partijen kunnen op voorhand prijsbepaling regelen 
in geval van gedwongen overdr aandelen / Rechtszeker & geen 
discussie => Verwachting toepassing ↑
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2° PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM DOOR 
RECHTER INDIEN GN STATUT/CONVENT AFSPRAAK
De TWEE hamvragen: 
̶ Is het mogelijk om gedragingen van partijen en concrete omstandigheden en gegronde redenen: wel of niet buiten 

beschouwing laten bij het bepalen van de aandelenwaarde en prijsbepaling: JA versus NEE
̶ Kan “PEILDATUM” verplaatst worden = datum waarom aandelen worden gewaardeerd => inzet is zeer relevant => 

bepaalt de waarde van aandelen => onderdeel tactiek => inzet grondige juridische discussies: JA versus NEE

 Oorspronkelijk: sinds 1995 tot 2010: 15 jaar zeer flexibele peildatum in Rsprk (moment discussies tss partijen, 
moment gegronde redenen, inleiding dagvaarding, moment van laatste jaarrekening, datum tussenvonnis,…) al 
naargelang billijkheid; 

 Cassie 2009: Voorz niet bevoegd om schadevergoeding toe te kennen in geval van gedwongen overdr aandelen 
 <=> Echter bep rsprk rsleer: peildatum zomaar discretionair en ruim kunnen verschuiven = verkapte 

schadevergoeding => betwisting flexibele peildatum

 Vervolgens: Bevestigd in 4 cass’arresten van 2010 tem 2014: telkens vaste formule tot februari 2015: onduidelijk:
Al wel zeker orthodoxie: “starre peildatum”, conform gemeen recht koop-verkoop: prijs bepaald op moment 
eigendomsoverdracht (aandelen) => bevestigd door cassatie: rechter moet prijs bepalen afgaand op waarde zo dicht 
mogelijk bij zijn uitspraak 

91

2° PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM DOOR 
RECHTER INDIEN GN STATUT/CONVENT AFSPRAAK
 Maar praktijk ontevreden: 

(1) Cassatierechtspraak dubbelzinnig interpreteerbaar + onduidelijk en/of moeilijk toepasbaar+Rsonzekerhd): 2 blijvende vragen: 
̶ Kan peildatum nog verplaatst worden door rechter (ipv star peildatum = datum overdracht aandelen)?
̶ Betekent abstractie maken van omstandigheden en gedrag nu daarmee wel rekening houden (en neutraliseren en buiten 

beschouwing laten) of precies geen rekening te houden (en niet buiten beschouwing laten en waarde op peildatum)

(2) geregeld empirisch zeer onbillijke situaties als gevolg v rigide toepassing peildatum op moment datum overdr aandelen:
̶ AH die uittreedt als gevolg van misbruik meerderheid of ernstige wanprestaties andere AH(s) : moet én procedure voeren én 

krijgt te lage uittredeprijs; 
=> Situaties waar door misbruik meerderheid of ernstige wanprestaties andere AH de waarde van de venp (en prijs van de 
aandelen) voor uittredende AH te laag ligt
=> Bvb : andere AH holt venpsvermogen uit / voert concurrerende activiteiten / o’handelt onder prijs ten voordele van zichzelf 
/ corporate opportunities of commissielonen naar zichzelf of andere venp …

̶ AH die AH blijft en andere AH moet uitsluiten wegens misbruik meerderheid of ernstige wanprestaties: moet te hoge 
uitsluitingsprijs uitbetalen

=> Situaties waar ondanks misbruik meerderheid of ernstige wanprestaties andere AH de waarde van de venp (en prijs van 
de aandelen) voor uit te sluiten AH te hoog ligt
=> Bvb : andere AH blokkeert voortdurend (niet-constructief) vennootschapswerking /laat zich rijkelijk in hoedanigheid 
bestuurder uitbetalen terwijl niet-actief bestuur; neemt geld van rekening met relatieve impact op waarde, …
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PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM
̶ Cassatie 20 feb 2015: eindelijk verduidelijking geijkte vaste formule na 5 j 

discussie over cassatiearresten:
• Herhaling vaste Formule: 

• 1, BEGINSEL: waarde aandelen (prijsbepaling) door rechter = in 
beginsel op datum waarop overdracht aandelen wordt bevolen, niet 
eerder (niet later) (want recht op betaling van de prijs van de aandelen 
ontstaat op het tijdstip van de eigendomsoverdracht (analogie gemeen 
kooprecht); 

• 2, de rechter “moet abstractie maken” (niet alleen kan) van zowel de 
omstandigheden die tot de vordering tot overname hebben geleid, als van 
het gedrag van de partijen ten gevolge van het instellen van de vordering

• 3, De waardering moet gebeuren ‘in going concern’ (hypothese van 
bedrijf in voortzetting en continuïteit), 

93

PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM
̶ Langverwachte toevoeging / aanvulling… => ruime beoordelingsvrijheid voor de feitenrechter 

1. ALG: onder “abstractie maken van” moet worden begrepen dat rechter de waarde moet corrigeren 

door de invloed van de omstandighdn / gegronde redenen of het gedrag van de partijen weg te denken; 

 invloed van het conflict op de waarde van de aandelen moet geneutraliseerd worden in geval 

gegronde reden betekenisvolle invloed hebben op waardering; 

2. SPEC: de verschuiving van de peildatum wordt door Hof aanzien en erkend als één van de 

toegelaten technieken om de invloed van het conflict op de waarde van de aandelen te neutraliseren 

‒ 1 van de technieken in het kader van de plicht om abstractie te maken (bepaling peildatum ≠ 

ruimere bevoegdheid van aandelenwaardering en abstractie maken)

‒ Hof staat uitzonderlijk wel degelijk nog steeds een afwijkende peildatum toe (voorafgaand aan de 

overdracht van de aandelen), en bevestigt dit expliciet als mogelijkheid, mits motivering door de 

rechter (in minstens twee arresten wordt een afwijkende peildatum gevalideerd) , dus op 

voorwaarde dit kan worden verantwoord op grond van de concrete omstandigheden van de zaak

‒ doch bevestigt anderzijds: rechter is niet bevoegd om in aparte schadevergoeding te voorzien
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PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM
̶ Beslissingen bodemrechters na cass 20 feb 2015…? 

̶ Eerste indruk bij eerste (vooral ongepub) arresten en vonnissen: HvB Gent, HvB 

Antwerpen, Voorzitters Kh Gent,…: 

• abstractie maken en peildatum aanzien als mogelijkheid gn verplichting

• Niet snel geneigd invloed van het conflict op de waarde van de aandelen te 

neutraliseren en abstractie te maken van omstandigheden en invloed gedrag van 

partijen

• Evenmin snel geneigd de peildatum te verplaatsen EN relatief snel teruggrijpen naar 

beginsel peildatum = datum van overdracht van aandelen (tussenvonnis)

• Gevaar voor “gemakkelijkheidsoplossing” (obv ruime beoordelingsvrijheid voor 

feitenrechter wordt aangegrepen niet om abstractie te maken, maar… om de 

beginselen te bevestigen)
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PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM
 MAAR uit arrest HvC blijkt duidelijk dat Hof niet die intentie had (vooral na “verduidelijkend” arrest 20 feb 2015)

• wou enerzijds ruime vrijheid geven aan bodemrechter, maar wou anderzijds ook verplichting opleggen om van die 

vrijheid gebruik te maken van zodra de omstandigheden dit noodzaken in concreto, met idee een billijke prijs toe te 

kennen (niet-rigide waardering maar flexibele billijke prijs)

• Cf opeenvolging : na vele opeenvolgende arresten met vaste formule, en onder invloed van talrijke noten en 

artikelen => tekst van cassatie-arrest zelf verduidelijkend in 20 feb 2015 => welbewuste aanvulling in tekst 

• min 2x validatie van verplaatsing peildatum door HvC van uitspraken bodemrechters in die vijf arresten; 

• Tekst van cassatiearrest de rechter “moet abstractie” (niet alleen kan) van omstandigheden en gedrag van de partijen

• De invloed van conflict op waarde neutraliseren moet toegepast worden en dit kan o.m. (één mogelijkheid) door toe te 

laten dat peildatum kan verplaatst worden

• Oorzaak problemen met formulering (wandelgangen): Moeilijkheid van vinden van formulering doordat cassatie (i) een 

afwijkende peildatum wou toestaan, doch (ii) zonder schadevergoedingsmogelijkheid te voorzien => oplossing gevonden 

in (iii) principe rechter moet abstractie maken van omstandigheden of gedrag van partijen (dus van de gegronde redenen) 

op waarde van de aandelen wanneer omstandigheden of gedrag dit effectief vereisen;
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PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM
̶ Toekomstig Recht WVV: doel/achtergrond volgens MvT:

̶ Verruiming beoordelingsbevoegdheid Voorz om prijs te bepalen => 
zeer ruime beoordelingsbevoegdheid

̶ O.m. mogelijkheid bieden rek’ houden met omstandigheden en 
gedragingen van partijen die significante invloed op de waarde 
aandelen hebben

̶ Rechter keuze bieden om gepaste peildatum te bepalen voor 
aandelenwaardering

̶ Rechter kan en moet billijke prijs bepalen voor de aandelen bij 
(?kennelijk?) onredelijk resultaat van waardering op peildatum

̶ Wettekst WVV spoort daar niet geheel mee
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PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM
̶ Uitgangspunten HvC behouden (bekrachtiging Rsprk): 

=> Best Onderscheid te maken tussen voorafgaandelijk (eerst) bepalen peildatum door 
rechter en de uiteindelijke waardering van aandelen (prijswaardering) door de rechter 
(beide ≠)

1. WET: “Rechter moet effecten in beginsel waarderen op tijdstip waarop hij de 
overdracht ervan beveelt (tenzij dit tot een kennelijk onredelijk resultaat leidt)”

Dus: 
=> 1. Peildatum (= datum aandelenwaardering) = moet door rechter in beginsel 
gesteld worden op datum bevel aandelenoverdracht, 
Beginsel: waardering = peildatum = dag van uitspraak eerste tussenvonnis OF 
andere datum aandelenoverdracht in vonnis gesteld (bvb latere datum 
eigendomsoverdracht aandelen tegen betaling tg prov’l bedrag) EN 
=> 2.  waarde van de aandelen (aandelenwaardering door rechter) moet in beginsel 
ook worden geraamd op dit tijdstip waarop de rechter de overdracht beveelt)
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PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM
2. UITZONDERING: resultaat van die raming van aandelen op datum van bevel tot aandelenoverdracht (in beginsel op 

peildatum – MR ongeacht of peildatum verschoven is of niet) leidt tot een (kennelijk) onredelijk resultaat (bekeken op 

datum van uitspraak)

 Gevolg bevoegdheid (billijke prijsstelling) : Rechter kan billijke prijsaanpassing doorvoeren in meer of in min (op 

datum van uitspraak) OF vroeger reeds peildatum verschuiven (reeds tussentijds bij tussenvonnis)

 getoetst in concreto, gelet op alle omstandigheden, en gelet op gedragingen van partijen inbegrepen

̶ ≠ tussen wettekst ontwerp en parl voorbereid (MvT)

̶ dixit ontwerptekst “kennelijk onredelijk resultaat” (résultat manifestement déraisonnable)

 Sowieso marginale toetsing (prijs komt niet meer in de buurt (binnen de marge) waarbinnen redelijke 

mensen kunnen verschillen van mening over een reële geobjectiveerde waarde) - onredelijk resultaat 

onvoldoende - Rechter mag zich niet in de plaats stellen 

̶  dixit MvT: “onredelijk resultaat” (résultat déraisonnable)

 MvT: wenselijk beoordelingsbev’ Voorz’ te verruimen en o.m. aan Voorz zeer ruime beoordelingsbev’ bieden 

(+ gedrag/gebeurtenissen voor peildatum bvb start-up 4 maand na opstart procedure 2x in waarde; strafRlke 

feiten;…)

 Neigt eerder naar billijkheidstoetsing: rechter kan wel volwaardig toetsen aan redelijkheid - bredere 

beoordelingsbev’
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PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM
2. UITZONDERING: resultaat van die raming van aandelen op datum van bevel tot aandelenoverdracht (in beginsel op peildatum – 

MR ongeacht of peildatum verschoven is of niet) leidt tot een (kennelijk) onredelijk resultaat (bekeken op datum van uitspraak)

 Poging tot relativering? Klemtoon ligt in casu op verschil niet overrelativeren : groot verschil en grote grijze zone bij 

waarderingen in casu – verschillen kunnen bij waardering aandelen zeer groot zijn in zelfde geval op zelfde peildatum (cf 

“10 verschillende experten 10 verschillende waarderingen”) 

 Aandelenwaardering = geen exacte wetenschap

 dus grote glijdende schaal van onredelijk naar kennelijk onredelijk; 

 (1) Tekst heeft voorrang op MvT MAAR hier gehele geest bevoegdheidsverruiming en flexibliteit lijkt in te gaan tg tekst

 (2) of Verzoening tekst en MvT: adhv MvT: kennelijk onredelijk resultaat in te kleuren door MvT: 

 Waarschijnlijk Niet zoeken in schaal van redelijk, vs duidelijk vs zeer duidelijk onredelijk vs kennelijk onredelijk  ?

 Wel Sleutel in Parl V: criterium van “potentiële significante invloed” => “gebeurtenissen of gedrag van partijen 

die “significante invloed kan hebben” => (beoordelingsbevoegdheid van voorzitter verruimen, door) “onder meer 

de mogelijkheid te bieden rekening te houden met de gedraging van de partijen die een significante invloed op 

de waarde van de aandelen kan hebben => een billijke prijs bekomen 

 Door (i) de keuze van een gepaste zogenaamde peildatum voor de waardering van de aandelen te bepalen, EN/OF (ii) 

rechter bevoegdheid te geven billijke prijs te bepalen die hoger of lager ligt dan de waarde van de aandelen zoals zij op die 

peildatum wordt gewaardeerd.
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PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM
=> Blijft Onderscheid te maken tussen voorafgaandelijk (eerst) bepalen peildatum door rechter en de uiteindelijke waardering van aandelen 
(prijswaardering) door de rechter (beide ≠)

̶ VOLGENS MEM V TOEL: Uitgangspunten HvC behouden (bekrachtiging Rsprk): met name: 
Abstractietoets Hof van Cassatie => bekrachtiging + zou zelfs ruimer moeten zijn – tenminste volgens 
parlementaire voorbereiding) (dezelfde principes vordering uitsluiting en vordering uittreding) 

Pro memorie: Parl V: 
 formule: (i) dat de waarde van de aandelen in beginsel moet worden geraamd op het tijdstip 

waarop de rechter de overdracht ervan beveelt, en (ii) dat de rechter abstractie moet maken van 
de omstandigheden die hebben geleid tot de vordering tot overname/ overdracht en de 
gedragingen van partijen ten gevolge van die vordering. 

 Verduidelijking cass: 20 februari 2015: de rechter kan (en mag dus) abstractie maken van deze 
omstandigheden of gedragingen door de peildatum op een ander tijdstip te bepalen dan op de 
datum van overdracht (Verplaatsing peildatum is dus één van de 
toepassingswijzen/methoden/bevoegdheden binnen de abstractietoets)

 Knelpunt: Waar steekt de versoepeling? Nu vereiste/drempel: WVV:  “kennelijk onredelijk 
resultaat” 
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PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM

KNELPUNT: OVERZICHT VAN BEVOEGDHEID EN TUSSENKOMSTEN RECHTER mbt mogelijkheid tot corrigeren prijs BLIJKT NIET 
DUIDELIJK UIT DE WET: rechter heeft bevoegdheid op drie wijzen o.i.: 

1e “ENGE weg”: hogere vereisten en specifieke drempel (situatie): vaststelling - beoordeeld) op datum uitspraak – billijke aanpassing 
Prijs (+ of -) (billijke aanpassing en prijsstelling) in geval resultaat van aandelenwaardering kennelijk onredelijk is op datum 
aandelenoverdracht (of andere peildatum)

DUS: 
 Rechter mag billijke prijs bepalen op datum van zijn uitspraak, die hoger of lager ligt dan waarde van aandelen op peildatum (= datum 

van aandelenoverdracht, of uitzonderlijk andere datum), mits motivering en naargelang concrete omstandigheden, 
 Cf  Mem v Toel: doel: “wenselijk beoordelingsbev’ Voorz’ te verruimen en o.m. mogelijkheid bieden rekening te houden met 

gedragingen partijen die significante invloed op waarde aandelen hebben”
 Verdere verduidelijking nodig (!) 

 MITS (alleen) waardering op peildatum leidt tot (kennelijk) onredelijk resultaat (duidelijk onred resultaat) op datum uitspraak 

 EN DIT ongeacht of peildatum (datum waardering aandelen) nu staat op datum van aandelenoverdracht, en staat dus los van de 
vraag peildatum nu verschoven is (dus ongeacht waar de peildatum valt)

 Kan een oplossing zijn voor omstandigheden of gedrag van partijen die kennelijk onredelijke invloed hebben op waardering na peildatum 
(maar eigenlijk zowel voor als na peildatum tot aan datum (tweede) uitspraak met vaststelling aandelenprijs); 

 Alternatief: provisionele overdracht aandelen om verdere invloed te vermijden als “tussenoplossing” (gedeeltelijke oplossing) of volledige 
oplossing
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PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM

BEVOEGDHEID EN TUSSENKOMSTEN RECHTER mbt mogelijkheid tot corrigeren prijs binnen bevoegdheid rechter: 

1e methode prijsaanpassing aandelen: dmv billijke aanpassing Prijs (+ of -) (billijke aanpassing en prijsstelling) in geval resultaat van 

aandelenwaardering kennelijk onredelijk is op peildatum

 Kortom: Rechter hoeft dus geen omweg te maken langs verplaatsen peildatum om prijscorrectie door te voeren (in min of meer) om tot 

billijke prijs te komen voor de aandelen (igv kennelijk onredelijk resultaat)

 KNELPUNT: Is dit een “ENGE bevoegdheid van de voorzitter” (wettekst) of een “BREDE bevoegdheid” (parl V) (?): hangt af van 

hoe hoog vereisten en specifieke drempel (situatie) ligt inzake vereiste van “in geval van kennelijk onredelijk resultaat” zoals beoordeeld 

op datum appreciatie/uitspraak door rechter

 Enerzijds: Een billijke prijsbepaling geschiedt weliswaar binnen kader van (zeer) ruime bevoegdheid van Voorzitter (ALTHANS 

VOLGENS DE MEM V TOEL): Rechter mag (rechtstreeks) met alle relevante omstandigheden (gedrag van partijen) rekening houden 

om prijscorrectie door te voeren bij de waardering om prijs te bepalen, los van de peildatum. 

 Ja, maar, … VOLGENS DE LETTER VAN DE WET : toetsing en billijkheidsaanpassing onder voorafgaandelijke (relatief strenge) vwde: 

resultaat van die aandelenraming op datum van aandelenoverdracht (of op andere peildatum) (ongeacht of peildatum verschoven is of 

niet) leidt tot een kennelijk onredelijk resultaat op datum uitspraak

 Enkel “in dat geval” billijke prijsaanpassing : dus NIET in elk geval van onredelijk resultaat op peildatum kan correctie 

plaatsvinden naar billijkheid

103

PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM

1e mogelijkheid tot corrigeren prijs binnen bevoegdheid rechter: “ENGE weg” met specifieke drempel (situatie): vaststelling dat resultaat 
aandelenwaardering kennelijk onredelijk is op peildatum  versus waarde aandelen datum uitspraak

DUS: 
 Rechter mag billijke prijs bepalen op datum van zijn uitspraak, die hoger of lager ligt dan waarde van aandelen op peildatum, mits 

motivering en naargelang concrete omstandigheden, 
 Cf  Mem v Toel: doel: “wenselijk beoordelingsbev’ Voorz’ te verruimen en o.m. mogelijkheid bieden rekening te houden met 

gedragingen partijen die significante invloed op waarde aandelen hebben”
 Verdere verduidelijking nodig (!) 

 MITS (alleen) waardering op peildatum leidt tot (kennelijk) onredelijk resultaat (duidelijk onred resultaat) op datum uitspraak 

 EN DIT ongeacht of peildatum (datum waardering aandelen) nu staat op datum van aandelenoverdracht, en staat dus los van de 
vraag peildatum nu verschoven is (dus ongeacht waar de peildatum valt)

 Kan een oplossing zijn voor omstandigheden of gedrag van partijen die kennelijk onredelijke invloed hebben op waardering na peildatum 
(maar eigenlijk zowel voor als na peildatum tot aan datum (tweede) uitspraak met vaststelling aandelenprijs); 

 Alternatief: provisionele overdracht aandelen om verdere invloed te vermijden als “tussenoplossing” (gedeeltelijke oplossing) of volledige 
oplossing

=> Kortom: Rechter hoeft dus geen omweg te maken langs vaststellen peildatum om prijscorrectie door te voeren (in min of meer) om tot 
billijke prijs te komen voor de aandelen (igv kennelijk onredelijk resultaat).
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PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM

2e methode (?) mogelijkheid tot corrigeren aandelenprijs binnen bevoegdheid rechter: in kader van 

“ruimere bevoegdheid” van de rechter: “abstractie-filter” => wet blijft stellen als vereiste: bij 

kennelijk onredelijk resultt

 Indirect afgeleid uit 1e methode en Parl V? 

 Abstractie-toets (filter) lijkt ook mogelijk te blijven) WANT rechter die ruimere bev’ heeft, en die dus 

het meerdere kan in de toekomst, dixit parl V, mag ook het mindere), want dixit parl V 

 “Wenselijk beoordelingsbevoegdheid Voorzitter (terug) verruimen” => dus (zelfs) ruimer 

plaatsen dan CassatieRsprk => dus alzeker ook (minstens) de abstractie-toets

 dixit parl V: “”onder meer” “In geval gedrag van partijen significante invloed heeft gehad op de 

waarde van de aandelen“ (dus ook in geval van gebeurtenissen/omstandigheden)

 Ruime bevoegdheid

 Cf ter vergelijking: 1e methode: via een billijke prijsverhoging of –verlaging op de waardering 

  abstractiemethode (2e weg): als alternatief voor partijen en rechter ! (onzeker?) Wederom in 

geval van kenn onred resultt: prijsbepaling door rechter KAN door elementen/factoren uit conflict die 

prijs beïnvloeden te elimineren/neutraliseren (correctie) via de gebeurtenissen geleid tot vordering + 

gedrag na inleiden vordering ( = ruimere bevoegdheid van “abstractie maken” = abstractie filter)
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PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM

2e mogelijkheid tot corrigeren aandelenprijs binnen bevoegdheid rechter: in kader van “ruimere 

bevoegdheid” van de rechter: “abstractie-filter” => ietwat aangepast: bij kennelijk onredelijk resultt

 Rechter kan abstractie maken van invloed omstandigheden die geleid hebben tot procedure of 

gedragingen van één of meer partijen ten gevolge van de procedure (de zgn. de facto (“verkapte 

schadevergoeding”) (cf Cassie spreekt over vergoedende interesten na waardebepaling ervan) 

 Rechter kan reeds in tussenvonnis bij bepaling formulering deskundige omstandigheden of 

gedragingen laten identificeren, feitelijk laten onderzoeken en omschrijven door deskundige met 

invloed en begroting op waarde laten onderzoeken (niet-juridisch)  

 = dus alternatief; vroegere Rsprk Cassatie; geen vereiste van kennelijk onredelijk resultaat noch 

billijke prijsverhoging- of verlaging nodig => geen “formele” prijsverhoging of –verlaging nodig

 Vraag blijft: in geval van “kennelijk onredelijk resultaat”

=> Eventueel (1) + (2)
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PRIJSWAARDERING EN PEILDATUM

3e mogelijkheid: peildatum verschuiven [ is dus slechts één (optioneel) instrument (één specifiek 

middel) waarover rechter beschikt].

 Onder gestelde voorwaarden; in beginsel niet; in beginsel datum aandelenwaardering = datum 

uitspraak aandelenoverdracht

 rechter beschikt over instrument van verschuiven peildatum naar een ander moment om de waarde 

van de aandelen op datum van overname te corrigeren ; 

 Of twee of meerdere peildata opgeven in opdracht waardering deskundige

 hij kan de peildatum verschuiven naar een ander moment, of hij kan een billijke prijsverhoging of -

verlaging toekennen. 

 peildatum verschuiven als middel soms te ruw of minder aangewezen om tot een correcte 

waardering te komen
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3° BIJKOMENDE BEVOEGDHEDEN RECHTER
1. Bevoegdheid overdracht aandelen tegen provisionele prijs [bekrachtiging + 

verruiming]

̶ Eigendomsoverdracht aandelen mag gekoppeld aan provisionele prijs = 
bekrachtiging toenemende praktijk langzetelende voorz’s / raadsheren 
(praetoriaans ontstaan): 

̶ Optioneel (rechter kan…)
‒ 1, einde discussies bereiken en sereniteit; rust voor venp  versus 

drastisch en soms onbillijk
‒ 2, toekomstige onzekere gebeurtenissen/evoluties willen opvolgen EN 

oplossen (bvb invloed reps en warranties, naheffingen RSZ, fiscale adm, …  
of lopende geRlijke proc’s door of tegen venp) en daarna saldo aan de hand 
van waardering

‒ MvT: Rer kan ook meteen beslissen definitieve prijs zal worden bepaald in 
f’ie van de elementen die hij aangeeft
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3° BIJKOMENDE BEVOEGDHEDEN RECHTER
2. Bijk bevoegdheden inzake niet-concurrentieverplichtingen [verruiming]
̶ Enerzijds kan rechter aan gedaagde nieuwe afspraken voorstellen : kan geen nieuw beding of 

uitbreiding opleggen, maar kan aanvaarding of verstrenging koppelen aan prijs
̶ Rer kan deel van de prijs afhankelijk maken van aanvaarding van uittredende AH of uit te sluiten 

AH met (nieuw) niet-concurrentieverplichting OF verstrenging modaliteiten (tijd/ruimte/vrwp) 
bestaand beding

̶ Rer kan alternatieve prijs bepalen voor geval gedaagde het voorgestelde concurrentiebeding niet 
aanvaardt

 onduidelijk: ambtshalve of op vordering partijen ? kan beide lijkt het, ook ambtshalve (cf 
bewoording 2e luik hierna: “op verzoek gedaagden”)

̶ Anderzijds kan rechter toestaan op vordering van gedaagden zelf: (bij aanwezigheid beding): 
opheffing of beperking
 2e luik: (enkel) “Op verzoek van” uittredende of uit te sluiten aandeelhouder kan rechter ook 

bestaand beding ontheffen of beperken, 
 al dan niet gekoppeld aan een vermindering van de prijs

̶ Opm: verruiming bev’ Voorz blijft ook: lot bestaande niet-concurrieverplichtingen: ongeldigheid, niet-
bindend of van toepassing, geen uitwerking, … naar gemeen recht
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3° BIJKOMENDE BEVOEGDHEDEN RECHTER
3. Bijk bev’ verplichten inspanningen leveren overnemende venp of venp nodige 
inspanningen opheffing zekerheden tgv venp overdracht aandelen tegen provisionele prijs 
[verruiming]

Eigendomsoverdracht aandelen mag gekoppeld aan provisionele prijs = bekrachtiging 
toenemende praktijk langzetelende voorz’s / raadsheren (praetoriaans ontstaan): 

‒ Optioneel (rechter kan)
‒ Bvb einde discussies bereiken en sereniteit; rust voor venp versus drastisch en 

soms onbillijk
‒ Bvb toekomstige onzekere gebeurtenissen/evoluties willen opvolgen (bvb 

lopende geRlijke proc’s door of tegen venp) en daarna saldo aan de hand van 
waardering

‒ MvT: Rer kan ook meteen beslissen definitieve prijs zal worden bepaald in f’ie 
van de elementen die hij aangeeft
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3° BIJKOMENDE BEVOEGDHEDEN RECHTER
4. Bijk bev’ verplichting opleggen op eisers inspanningen te leveren tot 
opheffing zekerheden gesteld door gedaagden [verruiming]

̶ Rechter bevoegdheid om overnemende AH of de venp te verplichten 
nodige inspanningen te leveren tot opheffing van zekerheden die de 
overdragende AH tgv van venp heeft gesteld 

̶ Indien derde (bvb bank) niet kan verplicht worden om in te stemmen 
met opheffing, kan rechtere zekerheid ook laten bestaan en kan 
verplichting tot opheffing vervangen worden door gepaste 
tegengarantie te stellen o.v.v. pers of zak zekerheid
̶ Van uittredende of uit te sluiten AH kan niet verwacht na  einde 

Ahschap door deze zekerheden gebonden blijft
̶ optioneel (rechter kan…)
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PRAKTISCHE TIPS LOS VAN WETTEKSTEN
KNELPUNT: procedure en expertise:

Nog dikwijls duurt proc veel te lang, ondanks “de wijze van het KG”, en vergt “tijd, kosten 
en energie…” voor zowel toezichthoudende magistraat als procespartijen

 Bovendien: situatie van uiterst conflict, continuïteit van venp, energie in procedure ipv 
venp; geschillen verlamen bestuur en beleid

 Alternatieven: 
1. Conclusietermijnen (inkorten)
2. Rechtstreeks zelf prijs bepalen adhv één of twee deskundigenverslagen verschaft 

door partijen, ev.  na tussenvonnis tot opvraging op zeer korte termijn; OF
3. Mini-expertise (verkort deskundigenonderzoek) (olv rechter): art 985-986 Ger.W.
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113

OPM: GERECHTELIJKE ONTBINDING
̶ Ultimum remedium
̶ Volgens subsidiariteitsbeginsel: komt na uittreding/uitsluiting 

(met oog op continuïteit vennootschap) MAAR nuance (Kh 
Brugge + Voorz Kh Dendermonde + Kh Dendermonde)

̶ Indien om wettige reden: doctrine en rsprk vult in 
̶ Voortaan voorzitter ondernemingsrechtbank zoals in kort geding 

bevoegd 
= zelfde rechter als geschillenregeling 

̶ Zijn immers soms samenhangende vorderingen, in elk geval kan 
in ene type nu andere type als tegenvordering worden ingesteld
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