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Het WVV wijzigt (in beperkte mate) en verduidelijkt de 
bestaande actiemiddelen bij conflicten in vennootschappen. 
Met de wijzigingen wil de wetgever de bestaande middelen 
vooral doeltreffender maken. Daarnaast worden een 
aantal discussiepunten uit de rechtspraak beslecht.

We gaan in op de meest markante wijzigingen met betrekking tot 
zowel buitengerechtelijke, als gerechtelijke actiemiddelen. 

Buitengerechtelijke actiemiddelen
Het vraagrecht

Het WVV verduidelijkt de reikwijdte van het vraagrecht en breidt 
het uit. Aandeelhouders, houders van converteerbare obligaties of 
inschrijvingsrechten op naam, en houders van certificaten op naam die met 
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht 
om vóór (al dan niet elektronisch) of tijdens de algemene vergadering vragen 
te stellen aan de leden van het bestuursorgaan en aan de commissaris. 

De principiële antwoordplicht van de leden van het bestuursorgaan 
en de commissaris blijft het uitgangspunt. De gronden voor het 
bestuur en de commissaris om te zwijgen, zijn wel iets gewijzigd. 
De leden van het bestuursorgaan kunnen weigeren te antwoorden 
indien de mededeling van bepaalde feiten of gegevens schade 
aan de vennootschap kan berokkenen of strijdig is met hun 
vertrouwelijkheidsverbintenissen of die van de vennootschap. De 
commissaris kan bovendien weigeren te antwoorden indien de mededeling 
van de feiten of gegevens in strijd zou zijn met zijn beroepsgeheim.
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Uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen

Nieuw is de invoering in de BV van de uittreding en uitsluiting lastens het 
vennootschapsvermogen. Dit regime is gebaseerd op het regime dat van 
toepassing is op coöperatieve vennootschappen, maar moet in de BV 
statutair worden voorzien om toepassing te kunnen vinden. Elke betaling 
aan een aandeelhouder na een dergelijke uittreding of uitsluiting geldt als 
een uitkering door de BV en moet daarom voldoen aan de nettoactief- en de 
liquiditeitstests voor uitkeringen (zie hierover de brochure over de BV). Dit 
rechtsmiddel zal ongetwijfeld een grote rol spelen bij conflicten binnen BV’s.

Gerechtelijke actiemiddelen
Nietigheid van besluiten van organen

Het WVV voorziet in een uniforme regeling voor alle rechtspersonen 
met betrekking tot de nietigverklaring van de besluiten van 
alle organen. De wettelijke regeling is dus niet langer beperkt tot 
de besluiten van de algemene vergadering, maar heeft voortaan 
ook betrekking op besluiten van het bestuursorgaan. 

De vennootschap of een persoon die belang heeft bij de naleving van 
de geschonden rechtsregel, heeft het recht om de nietigverklaring van 
besluiten van organen te vorderen. De nietigheidsgronden bleven 
grotendeels ongewijzigd. Het gaat om onregelmatigheden die de 
beraadslaging of stemming heeft kunnen beïnvloeden of die werd begaan 
met bedrieglijk opzet, (rechts-)misbruik, overschrijding of afwending van 
bevoegdheid en de specifieke wettelijk voorziene nietigheidsgronden.

De vordering tot nietigverklaring moet voor de ondernemingsrechtbank 
worden gebracht. Bij spoedeisendheid kan een vordering tot 
opschorting van een besluit worden ingesteld voor de voorzitter van 
de ondernemingsrechtbank in kort geding. De korte vervaltermijn van 
zes maanden blijft behouden en is voortaan dus ook van toepassing op 
vorderingen tot nietigheid van besluiten van het bestuursorgaan.

Nietigverklaring van een stem op een beraadslaging

De nietigverklaring van een uitgebrachte stem wordt wettelijk verankerd. 
Op grond van de gemeenrechtelijke geldigheidsvereisten van 
een rechtshandeling kan de geldigheid van een stem worden 
aangevochten, bijvoorbeeld op grond van een wilsgebrek. Deze vordering 
leidt enkel tot de nietigheid van het besluit indien deze nietig verklaarde 
stem de beraadslaging of de stemming heeft kunnen beïnvloeden. 

Bij misbruik van stemrecht door een minderheidsaandeelhouder 
waardoor de wettelijk of statutair vereiste meerderheid niet kan worden 
gehaald, kan de rechter zijn uitspraak laten gelden als een 
stem uitgebracht door die minderheid. Het gaat met andere 
woorden om een doorgedreven vorm van herstel in natura.

Het WVV regelt 
voortaan ook de 
nietigverklaring van 
besluiten van het 
bestuursorgaan 
en verankert de 
nietigverklaring van 
een uitgebrachte 
stem.
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Geschillenregeling

Bij conflicten tussen aandeelhouders van een (niet-genoteerde) BV of NV vormt de 
geschillenregeling hét ultieme actiemiddel. Deze procedure is in 1995 ingevoerd 
en is zeer succesvol gebleken om conflicten in vennootschappen blijvend op te 
lossen. Deze procedure wordt grotendeels gehandhaafd en verder verfijnd.

Zo wordt de bevoegdheid van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank 
zetelend zoals in kort geding uitgebreid. De voorzitter zal nu ook kunnen 
oordelen over samenhangende geschillen met betrekking tot de financiële 
betrekkingen tussen de partijen en de vennootschap (of met haar verbonden 
vennootschappen of personen). Het gaat dan om geschillen met betrekking 
tot leningen, rekening-couranten, zekerheden en concurrentiebedingen.

Ook de waarderingsproblematiek werd aangepakt. Wat betreft de prijsbepaling, 
moet de voorzitter contractuele of statutaire bepalingen over de vaststelling 
van de waarde respecteren voor zover deze bepalingen specifiek betrekking 
hebben op de hypothese van een geschillenregeling. De discretionaire 
bevoegdheid van de voorzitter blijft echter behouden in geval van een 
kennelijk onredelijke prijs. De peildatum is in principe het ogenblik van 
uitspraak tenzij dit tot een kennelijk onredelijk resultaat zou leiden.

De vernieuwde geschillenregeling geldt voor vorderingen 
die worden ingeleid ná 1 mei 2019. Voor vorderingen die vóór 
deze datum zijn ingeleid, blijven de “oude” regels gelden. 

Minderheidsvordering

Minderheidsaandeelhouders kunnen voor rekening van de vennootschap een 
aansprakelijkheidsvordering inleiden tegen de leden van het bestuursorgaan. 
In de BV komt de vordering toe aan de minderheidsaandeelhouder(s) die 
minstens 10% van het aantal uitgegeven aandelen bezit(ten). De regeling 
in de NV werd niet noemenswaardig gewijzigd. Aangezien deze vordering 
voor rekening van de vennootschap wordt ingesteld, komt de toegekende 
schadevergoeding toe aan de vennootschap en niet aan de eiser. 

Gerechtelijke ontbinding wegens wettige redenen

De vordering tot ontbinding wegens wettige redenen blijft bestaan. 

De voorzitter van de ondernemingsrecht zetelend zoals in kort 
geding kan de ontbinding van een vennootschap uitspreken in de 
gevallen waar de wet uitdrukkelijk in die mogelijkheid voorziet. 

Het WVV bepaalt verder dat er sprake is van een wettige reden die de 
gerechtelijke ontbinding mogelijk maakt, in geval van (i) een grof verzuim door een 
aandeelhouder in de nakoming van zijn verplichtingen; (ii) een kwaal die het een 
aandeelhouder onmogelijk maakt zijn verplichtingen uit te voeren; maar verder ook 
in (iii) alle gevallen die de normale voortzetting van de vennootschap onmogelijk 
maken, zoals de diepgaande en blijvende onenigheid tussen de aandeelhouders.

In het kader van de 
geschillenregeling 
kan de voorzitter 
zich voortaan ook 
uitspreken over 
samenhangende 
geschillen. 

https://meemethetwvv.be/

