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GESCHILLENREGELING - NV - VORDERING TOT
GEDWONGEN OVERNAME - FAILLISSEMENT NA
AANSTELLING DESKUNDIGE EN BEPALING PEIL-
DATUM - GEEN INVLOED OP VORDERING TOT
GEDWONGEN OVERNAME - PEILDATUM VOOR
WAARDEBEPALING VÓÓR FAILLISSEMENT

Het faillissement van de NV, nadat op vordering van
een aandeelhouder tot gedwongen overname reeds
werd beslist dat er “gegronde redenen” waren en
waarbij een deskundige werd aangesteld, maakt de
vordering tot gedwongen overname niet zonder voor-
werp. De waardering van de deskundige op de eerder
bepaalde datum van het inleiden van de vordering tot
gedwongen overnamen (d.i. dus vóór het faillisse-
ment) kan daarbij behouden blijven.

J. Quintens t./ M. Cams en NV Bouwonderneming 
M. Cams in faillissement

[...]

TEN GRONDE

1. Een inmiddels tussengekomen faillissement van de
vennootschap op 27.03.03, waarbij voordien in een
vonnis (02.02.01) en arrest (27.02.03) werd beslist dat
er voor eiser gegronde redenen waren, toe te schrij-
ven aan verweerder sub 1, om uit te treden, doch
waarbij niet werd beslist tot werkelijke overdracht,
zijnde de effectieve levering, van de aandelen, en dit
in afwachting van het resultaat van een deskundigen-
onderzoek, maakt de vordering thans niet zonder
voorwerp.

Het faillissement heeft immers geen effect op de ven-
nootschap : deze blijft als volwaardige rechtspersoon
bestaan, en haar organen (raad van bestuur) blijven
verder functioneren, onder de correctie dat zij, gelet
op de buitenbezitstelling, slechts een beperkte
bevoegdheid hebben.

Juridisch blijft de vennootschap eigenaar van de ver-
mogensrechten (vgl. E. WYMEERSCH, “Invloed op
het vennootschapsrecht”, in H. BRAECKMANS,
E. DIRIX & E. WYMEERSCH (ed.), Faillissement en
Gerechtelijk Akkoord, Antwerpen, Kluwer, 1998, 505).

Deze vermogensrechten worden gematerialiseerd in
de aandelen, waarvan er 312 in handen zijn van par-
tij Quintens.

2. Om dezelfde reden, met name dat het faillissement
op zich geen effect heeft op de vennootschap die,
onder correctie van de buitenbezitstelling, principieel
eigenaar blijft van de vermogensrechten, gaan door
de overdracht van de aandelen na faillissement de
eraan verbonden rechten mee over op de overnemer,
die, bijvoorbeeld in het kader van art. 65 FW, als aan-
deelhouder kan worden opgeroepen om te worden
gehoord over de vereffening van het faillissement
van de vennootschap (Ibid., 505).

Het verweer dat Quintens, ingevolge het tussengeko-
men faillissement van de vennootschap, de effectieve
levering van aandelen met toebehoren (art. 1616
B.W.) niet meer kan uitvoeren, faalt dan ook.

3. De conclusies van de gerechtsdeskundige worden
door de rechtbank als volgt verkort samengevat :

“Vanwege het inmiddels tussenkomen van de faling
van NV Bouwonderneming Marcel Cams was het niet
mogelijk te beschikken over de volledige boekhou-
ding zodat het onderzoek diende gevoerd op de
stukken voor zover deze partijen en de curator van
de gefailleerde onderneming werden bijgebracht.

Besluiten
Aan de hand van de beschikbare stukken worden
geen transacties genoteerd tussen 8 oktober 2000 en
31 december 2000 die een aanzienlijke invloed had-
den op de waardebepaling.

Op de peildatum wordt de waarde van de onderne-
ming gesteld op 463.400 euro.

De in casu te waarderen participatie betreft 312 van
1.250 aandelen of een minderheidsparticipatie van
24,96 %. Hiervoor wordt een décote van 15 % voor-
gesteld.

De waarde van de participatie van 312 van de 1.250
aandelen wordt, rekening houdend met een décote
van 15 %, gesteld op :

463.400 euro x 312/1250 x 85 % = 98.314,94 euro”

De rechtbank maakt deze conclusies tot de hare op
de wijze zoals hierna bepaald.

4. Er is vooreerst geen aanleiding om aan de deskun-
dige een bijkomende opdracht te geven.

Het expertise-onderzoek verliep moeizaam, onder
meer door de tegenwerking van verweerders, waar-
bij een vonnis op 31.08.01 is moeten tussenkomen
om hen te dwingen bepaalde stukken over te maken
aan de deskundige.

Nadien werd in maart 2003 de vennootschap, mede
op initiatief van Cams als meerderheidsaandeelhou-
der, in staat van faillissement verklaard.

Het zou thans bijzonder onbillijk zijn het expertise-ver-
slag naast Ons neer te leggen, nu Cams zelf aan de
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basis lag van de wijze van samenwerking met en over-
making van gegevens aan de gerechtsdeskundige.

De rechtbank beschouwt het verslag van de deskun-
dige als een ernstig in aanmerking te nemen tech-
nisch advies van een onderlegde, objectieve en on-
partijdige derde.

Verder werd de peildatum bij vonnis en arrest defini-
tief gebracht op 09.10.00 [de datum van dagvaarding
tot gedwongen overname van aandelen].

5. De deskundige heeft omstandig gemotiveerd waar-
om hij een boekhoudkundig eigen vermogen aan-
neemt van 351.000 euro [...]. De rechtbank treedt
deze motieven bij.

Ook de berekening van cashflow werd door de des-
kundige omstandig gemotiveerd, hetgeen de recht-
bank bijtreedt.

In het bijzonder diende rekening te houden met een
deel van het jaar 2000, nu de peildatum bij de inlei-
ding van de dagvaarding (09.10.00) werd gelegd.

Voor de berekening van de cashflow (winst, zijnde
het boekhoudkundig resultaat + afschrijvingen – jaar-
lijkse herinvesteringen) voor het jaar 2000 ontstond
een moeilijkheid om de afschrijvingen verhoudings-
gewijs in rekening te brengen. Mogelijks, stelt de des-
kundige, hoort een belangrijk deel van de afschrijvin-
gen tot de periode na de peildatum.

Immers, de enige zekere jaartallen als basis voor de
berekening van de cashflow zijn 1998 en 1999 (zie
p. 9 expertiseverslag : “de meest recente gegevens
die enige betrouwbaarheid lijken in te houden zijn de
laatst neergelegde jaarrekeningen, met name deze
per 31 december 1999 en per 31 december 1998”).

Daarom heeft de deskundige het volgende gesteld,
hetgeen verdedigbaar is als technisch advies, en door
de rechtbank tot haar conclusie wordt gemaakt “om
toch met het jaar 2000 rekening te houden wordt de
berekening van de cashflow doorgetrokken naar
2000, doch wat betreft de afschrijvingen wordt hier-
voor het bedrag van het jaar 1999 weerhouden. Op
basis van deze gegevens wordt de jaarlijkse cashflow
gesteld op 7.600 euro.”

Quintens beschikte net niet over een blokkerings-
minderheid (24,96 %).

Gezaghebbende rechtsleer waarbij Wij Ons aan-
sluiten heeft bepaald dat, indien de aandeelhou-
der minder dan 25 % van de aandelen bezit, een
minderwaarde van 20 tot 25 % aangewezen lijkt
(B. TILLEMAN & G. VAN SOLINGE, “De uittreding en
de uitsluiting”, overdruk TPR in Studiedagen ven-
nootschapsrecht, Min. Van Just., 10.11. en 05.12.00,
nr. 109-111).

Rekening houdend met het feit dat Quintens voor de
312 aandelen mathematisch niet beschikte over een

blokkeringsminderheid, wordt een décote toegepast
van 20 %.

Een potentiële meerwaarde op materiële vaste activa
wordt niet betwist.

Derhalve wordt de waarde van de onderneming
op 09.10.00 bepaald op 463.400 euro, en wordt de
waarde van 312 aandelen van Quintens op die peil-
datum bepaald als volgt :

463.400 euro x 312/1250 x 80 % = 92.531,71 euro

6. Aan Quintens komen evenwel geen vergoedende
interesten toe vanaf 30.05.1990, en evenmin gerech-
telijke interesten vanaf 09.10.00.

Immers, de procedure tot afgifte van aandelen vorm-
de het voorwerp van een onderscheiden procedure,
waar inmiddels, na definitieve eindbeslissing, de
312 aandelen effectief werden afgegeven aan
Quintens, zonder dat in die procedure ‘vergoedende
interesten’ of ‘enige schadevergoeding’ werden toe-
gekend of gevorderd, althans daarvan wordt geen
bewijs overgelegd.

Vergoedende interesten geënt op het feit dat men op
29.05.90 een ingebrekestelling heeft verstuurd om de
titels te doen afgeven, kunnen zeker niet berekend
worden op een te betalen prijs die bepaald wordt in
een vonnis uitgesproken in 2005.

Pas vanaf de datum door de rechter bepaald in zijn
eindbeslissing is de vastgestelde prijs eisbaar, en kan
hij rente opbrengen.

De rechter kan geen gerechtelijke interesten toeken-
nen vanaf een vroegere datum, ook al heeft hij zich
op die datum geplaatst om de effecten te waarderen
(vgl. Cass. 30 oktober 2003, TRV 2004, 344).

7. Inzake de gerechtskosten dringt zich een herope-
ning der debatten op nu eiser een vergoeding vraagt
voor expertise ad 6.227,02 euro, en deze samenstel-
ling volgens de syntheseconclusies van eiser niet
strookt met hetgeen de deskundige als kosten en ere-
lonen aanrekende.

8. De eisuitbreiding gesteund op een vergoeding we-
gens onrechtmatig optreden en tergende proceshou-
ding is ongegrond.

Opnieuw grijpt partij Quintens hier terug naar een
procesvoering tot afgifte van de aandelen, die voor-
afging aan onderhavige procedure, en waarin een
einduitspraak is tussengekomen.
Het verweer, zoals gevoerd in onderhavige proce-
dure zoals ingeleid in oktober 2000, is niet tergend
en geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding.

Partij Quintens bewijst trouwens geen schade.

De eis is in die optiek deels gegrond, zoals hierna
bepaald.
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[…]

OM DEZE REDENEN

Wij, P. Martens, rechter in de rechtbank van koop-
handel, zetelend op de wijze van het kort geding, de
Voorzitter dezer rechtbank wettelijk belet zijnde, bij-
gestaan door M. Cox, afg. adj.-griffier.

Uitspraak doend op tegenspraak,

De vonnissen van 02.02.01, en 31.08.01, na arrest van
het Hof van beroep te Antwerpen dd. 27.02.03, ver-
der uitwerkende;

[...]

Veroordelen partij Cams, zijnde verweerder sub 1, om
te betalen aan partij Quintens, tegen afgifte van diens
312 aandelen in de vennootschap NV Bouwonder-
neming Marcel Cams, de som van TWEEENNEGEN-
TIG DUIZEND VIJFHONDERDEENENDERTIG EURO
en EENENZEVENTIG CENT (92.531,71 euro), meer
gerechtelijke interesten aan de wettelijke interestvoet
vanaf heden tot op datum van integrale betaling;

Zeggen dat partijen voor de afgifte van de aandelen
en de betaling van bovenstaande bedragen gelijk
moeten oversteken;

[…]

NOOT

DE VORDERING TOT UITTREDING OF

UITSLUITING NA DE ONTBINDING OF

HET FAILLISSEMENT VAN DE VENNOOT-

SCHAP

1. Twee tendensen in de rechtspraak — In de
bovenstaande beschikking van de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Hasselt gaat een ven-
nootschap failliet in de loop van een deskundigenon-
derzoek over de waarde van de aandelen in het
kader van een vordering tot gedwongen overname
van aandelen (uittreding). Het faillissementsvonnis
wordt uitgesproken nadat een vordering tot gedwon-
gen overname ontvankelijk en reeds deels gegrond
was verklaard(1), maar vóór er ten gronde uitspraak
werd gedaan over de prijs van de aandelen. 

Deze beschikking - die definitief is - stelt dat (1) het
tussenkomend faillissement van een vennootschap
geen afbreuk doet aan de mogelijkheid om een reeds
ingestelde vordering tot gedwongen overname m.b.t.

de aandelen van de gefailleerde vennootschap door
te voeren, en (2) het daarbij mogelijk is om voor de
waardering van die aandelen een ‘peildatum’ te
gebruiken die dateert van vóór het faillissement (in
casu de datum van de dagvaarding tot gedwongen
overname). 

De praktische inzet hiervan is duidelijk : de eisende
aandeelhouder krijgt daarmee waarschijnlijk nog een
betekenisvolle prijs voor zijn aandelen. Indien daar-
entegen zou worden aangenomen dat de vordering
tot gedwongen overname geen voorwerp meer heeft
ná het faillissement, zou hij vermoedelijk als aandeel-
houder niets uit het faillissement hebben ontvangen.
Om dezelfde reden zou hij met lege handen naar
huis zijn gegaan als hij de vordering tot gedwongen
overname wel had mogen verderzetten, maar er bij
de prijsbepaling rekening zou zijn gehouden met het
tussenkomend faillissement.

De bovenstaande beschikking ligt daarmee in de lijn
van een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen
van 23 oktober 2000, waarbij een vordering tot
gedwongen overname gegrond werd verklaard ook
al werd de vennootschap failliet verklaard tussen de
uitspraak in eerste aanleg en het instellen van het ho-
ger beroep(2).  De vraag naar de waardering rees bij-
zonder scherp in deze zaak : de aangenomen reden
voor de gedwongen overname was net dat de ver-
weerder het faillissement had uitgelokt om zelf op
een goedkope manier door een verkoop van activa
uit de boedel de kersen van de taart te pikken zon-
der dat de minderheidsaandeelhouders hierin delen.
Het hof stelde daarbij dat de veroordeelde aandeel-
houder geen voordeel mag putten uit de vaststelling
van de prijs; het hof gebruikte daarom een waarde-
ring gemaakt in tempore non suspecto als uitgangsba-
sis voor zijn prijsbepaling, zonder verder een deskun-
dige aan te stellen.

Bovenstaande beschikking is minder goed te verzoe-
nen met andere rechtspraak. De boven gepubliceerde
arresten van het Hof van Beroep te respectievelijk
Gent (11 september 2006) en Brussel (27 juni 2006)
stellen dat er van een “gegronde reden” niet langer
sprake kan zijn indien de betrokken vennootschap
failliet gaat in de loop van de procedure tot gedwon-
gen overname. Een arrest van het Hof van Beroep te
Gent uit 2003 stelde reeds eerder dat ook vanaf de
ontbinding van de vennootschap de geschillenrege-
ling niet langer mogelijk is(3). Er wordt daarbij verwe-
zen naar het subsidiair karakter van de geschillenre-
geling, die door de wetgever net bedoeld is om de
discontinuïteit van de vennootschap te vermijden; na
ontbinding of bij faillissement zou de ratio van de
geschillenregeling dan ook wegvallen. Het boven-
staande arrest van 11 september 2006 stelt dat het
volhouden van de procedure tot gedwongen over-
name na faillissement een afwending van procedure

2. Antwerpen 23 oktober 2000, T.R.V. 2001, 388, noot E. JANSSENS.
3. Gent 16 juni 2003, T.R.V. 2004, 349.

1. Vz. Kh. Hasselt 2 februari 2001, T.R.V. 2001, 393, waartegen hoger
beroep, verworpen door Antwerpen 27 februari 2003, niet gepubli-
ceerd.
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is, omdat dit neerkomt op een “verkapte” aansprake-
lijkheidsvordering(4). Het Hof van Beroep te Gent had
dit standpunt reeds eerder ingenomen in een arrest
uit 2005 m.b.t. een vordering tot uittreding na de ont-
binding van de vennootschap(5). 

Het vermelde arrest van het Hof van Beroep te Brus-
sel van 27 juni 2006 diende eraan te herinneren dat de
Voorzitter, en bij uitbreiding de appèlrechter, in het
kader van de geschillenregeling niet bevoegd is voor
“echte” aansprakelijkheidsvorderingen. Deze laatste
regel wordt weliswaar vaak betreurd, maar staat niet
ter betwisting als zijnde het vigerende recht(6).

Uit het voorgaande blijkt dat de problematiek van de
geschillenregeling na ontbinding of faillissement
nauw verweven is met wat traditioneel de vraag naar
de ‘peildatum’ wordt genoemd. Meer bepaald is het
omstreden of de rechter kan schuiven met de ‘peilda-
tum’ om de financiële gevolgen van (beweerde) fou-
ten van de eiser of verweerder uit de prijsbepaling te
laten. Deze vraag rijst uiteraard ook voor vorderingen
tot uitsluiting of uittreding buiten de hypothese van
een faillissement of een vereffening. Bij vereffening
en vooral bij faillissement rijst de vraag echter bijzon-
der scherp omdat de vordering, met name die tot uit-
treding, enkel zinvol is als de eiser op die manier in
een positie wordt geplaatst die voordeliger is dan bij
een afwikkeling van de vereffening of het faillisse-
ment. Dit zal enkel het geval zijn indien de prijsbepa-
ling elementen meerekent die niet meespelen bij de
vereffening of de afwikkeling van het faillissement(7).

We zullen daarom eerst kijken naar de vraag van de
‘peildatum’, die we herkwalificeren naar de vraag
of en hoe de rechter bij de prijsbepaling rekening
kan houden met latente actiefbestanddelen (nr. 2).
We willen daarbij een genuanceerde visie verdedi-
gen waarbij de ‘peildatum’ slechts één van de tech-
nieken is om te komen tot een correcte waarde-
ring op het ogenblik van de overgang van de aande-
len. We kijken verder ook kort naar alternatieve
remedies om latente actiefbestanddelen tot hun recht
te laten komen binnen of buiten de geschillenrege-
ling (nr. 3 - 4). We willen in het licht hiervan verde-
digen dat het faillissement of de ontbinding welis-
waar een invloed heeft op de gegrondheid van een
vordering inzake geschillenregeling, maar het instel-
len of verderzetten ervan niet ipso facto onmogelijk
zou mogen maken (nr. 5).

2. De ‘peildatum’ is slechts een waarderingstech-
niek voor latente actiefbestanddelen — Bij de
prijsbepaling van de over te nemen aandelen worden
twee vragen te weinig onderscheiden : (1) wat is het

ogenblik waarop de rechter zich theoretisch dient te
plaatsen om de prijs te bepalen (‘effectieve datum’)
en (2) wat is het ogenblik waarop de rechter, en in
de praktijk de expert, zich praktisch dient te plaatsen
om de waarde op die ‘effectieve datum’ te bepalen
(‘peildatum’) ? Praktisch vertaalt die laatste vraag zich
meestal als volgt : de boekhoudkundige toestand op
welk ogenblik vormt het uitgangspunt van de waar-
debepaling van de onderneming ? Dit is de ‘peilda-
tum’ die de rechter de deskundige meegeeft. De ‘effec-
tieve datum’ bepaalt het ogenblik waarop het risico
overgaat : de scheidende aandeelhouder ondergaat
niet langer de waardeveranderingen na die datum.

Het antwoord op de eerste vraag is op het eerste
gezicht evident. De eisende aandeelhouder heeft
recht op de waarde op het ogenblik van de eigen-
domsovergang van de betrokken aandelen. Het uit-
gangspunt van de waardering dient de prijs te zijn die
de verkoper verworven zou hebben in geval van een
vrijwillige verkoop(8). Voor een koper op de markt is
ook enkel de actuele en niet een of andere histori-
sche waarde van de aandelen van belang.

Bovendien dient de aandeelhouder het economische
risico van de vennootschap te ondergaan tot hij niet
langer aandeelhouder is, i.e. tot de eigendomsover-
gang van zijn aandelen. Dit is niet anders bij een
gerechtelijke ontbinding, het meer verregaande alter-
natief voor de geschillenregeling. Ook daar krijgt de
vorderende aandeelhouder slechts zijn “prijs” (onder
de vorm van een liquidatie-uitkering) op het einde
van de rit. Indien tijdens de vereffening de waarde
van de vennootschap stijgt of daalt, heeft dit een
invloed op zijn liquidatie-uitkering. 

Het lijkt dan ook logisch dat de prijs wordt bepaald
op het ogenblik van de eigendomsoverdracht (waar-
bij ook de economische en lidmaatschapsrechten
overgaan). Het verbaast derhalve dat, ook in de vele
bijdragen over de waardering bij de geschillenrege-
ling, de vraag naar het ogenblik van de eigendoms-
overdracht zelden wordt gesteld. De wet bepaalt dat
de rechter een termijn bepaalt, te rekenen vanaf de
betekening van de beschikking, om de aandelen over
te dragen en om de prijs te betalen (voor de NV :
art. 640 al. 1 en art. 643 al. 1 W.Venn.). De rechter
bepaalt met andere woorden vrij wanneer de eigen-
dom overgaat. De vraag naar de eigendomsover-
dracht dient daarom te worden opgelost door naar de
beschikking te kijken. In de praktijk wordt hierom-
trent echter niet altijd expliciet uitspraak gedaan. 

De moeilijkheid bestaat vooral in de meest voorko-
mende hypothese dat er een eerste beschikking is die
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R. TAS en J. VANANROYE, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak
(1992-98)”, T.P.R. 2000, 439, nr. 429; B. TILLEMAN en G. VAN SOLINGE, “De
uittreding en uitsluiting”, T.P.R. 2000, 674, nr. 77.

7. Worden hierbij buiten beschouwing gelaten : het verschil in (1) timing
en (2) fiscale behandeling tussen enerzijds een uitkering bij vereffening
of faillissement en anderzijds een betaling van een prijs bij een uittre-
ding.

8. K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, “Vennoot-
schappen. Overzicht van rechtspraak (1992-98)”, T.P.R. 2000, 449,
nr. 440.

4. Zie in dezelfde zin A. COIBION, “Du détournement de procédure en
matière de retrait forcé - La tentation de donner un caractère indemni-
taire à l’article 642 du Code des sociétés”,  T.B.H. 2005, 412 e.v.

5. Gent 17 oktober 2005, R.W. 2006-07, 880. Frappant hierbij is dat het feit
dat de twee vennoten wederzijds vorderingen tot uittreding hadden
ingesteld, als een wettige reden werd beschouwd om de gerechtelijke
ontbinding uit te spreken (Kh. Brugge 21 oktober 2004, R.W. 2006-07,
890).

6. Zie o.a. K. GEENS en T. VERHOEST, “Développements récents dans la
matière des procédures de sortie prévues par les articles 190ter et
190quater”, R.P.S. 1998, 368, nr. 34; K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS,
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principieel uitspraak doet omtrent de verplichting tot
overname van de aandelen en een tweede beschik-
king die, na een deskundigenonderzoek, uitspraak
doet over de prijs die voor de aandelen wordt be-
taald. Het lijkt ons dat het ogenblik van eigendoms-
overdracht en van betaling van de prijs niet noodza-
kelijk moeten samenvallen. Ook al lijkt de tekst van
de wet uit te gaan van een simultaneïteit tussen ei-
gendomsovergang en betaling van de prijs, het wordt
niet uitgesloten dat de voorzitter al in de eerste
beschikking, vóór de prijs wordt bepaald, de eigen-
domsovergang beveelt, al dan niet gekoppeld aan de
betaling van een provisionele prijs(9).

Het is een open vraag of het systeem van de wet toe-
laat dat de rechter een ‘effectieve datum’ (waarop het
risico overgaat) bepaalt die verschilt van het ogenblik
van eigendomsovergang. Kan de rechter zeggen dat
in zijn eerste beschikking het risico overgaat, terwijl
de eigenlijke eigendomsovergang samen met de beta-
ling van de prijs, d.i. na de tweede beschikking, wordt
bevolen ? Deze oplossing zou impliceren dat tussen
de eerste en de tweede beschikking de scheidende
vennoot nog wel de economische en lidmaatschaps-
rechten van de over te dragen aandelen kan uitoefe-
nen, maar dat voor de waardering de rechter zich wel
stelt op de datum van de eerste beschikking. Daardoor
gaat ook het economische risico over op die datum.

In de zaak die aanleiding gaf tot bovenstaande be-
schikking van de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Hasselt werd in de eerste beschikking
enkel vastgesteld dat er sprake is van een gegronde
reden en werd een deskundige aangesteld(10). Hieruit
kan niet worden afgeleid dat op grond van de eerste
beschikking reeds de eigendom van de aandelen
overging naar de eisende aandeelhouder. Ook over
de overgang van het risico zegt de eerste beschikking
niets. De tweede beschikking, hierboven gepubli-
ceerd, maakt ook niet het argument dat het risico
overging op datum van de eerste beschikking.

Een waardering op het ogenblik van de eigendoms-
overgang betekent in de praktijk dat de rechter zich
voor de waardebepaling moet stellen op het ogenblik
waarop hij de eigendomsoverdracht beveelt(11). 

Indien de scheidende aandeelhouder principieel
recht heeft op een prijs van de aandelen op het ogen-
blik van de eigendomsoverdracht, is er dan nog ruimte
voor een ‘peildatum’ die deze ‘effectieve datum’
voorafgaat ? Wij denken van wel. De waarde van de
vennootschap en de prijs van de aandelen op het
ogenblik van de eigendomsoverdracht kunnen im-
mers niet zomaar worden bepaald door een foto te

nemen op de ‘effectieve datum’. Deze waardebepa-
ling zal vaak rekening houden met een of meer his-
torische ‘peildata’, net zoals een koper op de markt
zal kijken naar historische waarden van aandelen om
hun actuele waarde te bepalen. 

Meer bepaald kan een historische peildatum aange-
wezen zijn om bepaalde latente activa mee in de
waardebepaling te verrekenen. Daarvoor willen we
achtereenvolgens aantonen (1) dat er latente actief-
bestanddelen kunnen zijn, in het bijzonder aanspra-
kelijkheidsvorderingen, die moeten worden meege-
nomen in de waardebepaling, en (2) dat een waarde-
ring op een historische ‘peildatum’ één techniek kan
zijn om dit te doen. 

De meest problematische latente actiefbestanddelen
zijn beweerde aansprakelijkheidsvorderingen die de
vennootschap heeft op één van de partijen in de
geschillenregeling, in het bijzonder op de verweerder
in het kader van een vordering tot gedwongen over-
name. Een onrechtmatige handeling van een partij
kan een belangrijke rol spelen in de afweging van
de rechter bij een geschillenregeling, maar eventuele
onderliggende geschillen tussen de partijen (of tussen
een partij en de vennootschap zelf) worden niet door
hem getrancheerd. Dit kan problematisch zijn, omdat
de toekenning van een vordering tot gedwongen over-
name of overdracht het vaak net onmogelijk maakt
om het onderliggende geschil ten gronde nog op te
lossen. Wat zich in het kader van de geschillenregeling
als een conflict tussen aandeelhouders voordoet, is
ten gronde vaak een geschil tussen de vennootschap
en een aandeelhouder of bestuurder, of zelfs een
derde. 

Dit is bijvoorbeeld het geval als één of beide partijen
een bestuursfout wordt verweten. De partij die ten ge-
volge van de toekenning van de vordering tot gedwon-
gen overname of overdracht uit de vennootschap ver-
dwijnt, verliest immers zijn aandeelhoudersrechten. Hij
is hierdoor niet langer in staat om een actio mandati
tegen die zaakvoerder of bestuurder te benaarstigen,
hetzij door een stemming uit te lokken over de actio
mandati in de algemene vergadering, hetzij door zelf
een minderheidsvordering in te stellen. Bovendien
heeft hij er geen voordeel bij als de vennootschap als-
nog met succes een actio mandati instelt. Het provenu
komt toe aan de vennootschap en, indirect, de aan-
deelhouders die er op dat ogenblik zijn.

De prijsbepaling in het kader van de geschillenrege-
ling kan hieraan tegemoetkomen. De rechter mag,
nee moét, in beginsel bij de berekening van de prijs
rekening houden met mogelijke (aansprakelijkheids)-

echter dat de prijsbepaling rekening houdt met het tijdsverloop tussen
eigendomsovergang en betaling; dit is dan echter geen moratoire inte-
rest (zie de rechtspraak geciteerd bij H. VAN GOMPEL, l.c., 177, nr. 8, die
een interest oplegt op de koopprijs vanaf de datum waarop de aande-
len in eigendom zijn overgegaan, omdat vanaf die datum ook het
genot is overgegaan). 

10. Vz. Kh. Hasselt 2 februari 2001, T.R.V. 2001, (393), 397-398.
11. A. COIBION, “Du détournement de procédure en matière de retrait

forcé”, T.B.H. 2005, 417.

9. Zie b.v. de rechtspraak geciteerd bij H. VAN GOMPEL, “De uitsluiting en
uittreding door een Limburgse bril”, Limb. Rechtsleven, 177, nr. 8. Vgl.
Cass. 30 oktober 2003, T.R.V. 2004, (344), 347, waar “levering” en beta-
ling in één adem worden genoemd. Waarschijnlijk dient hieruit niet te
worden geconcludeerd dat het Hof bedoelde te zeggen dat de eigen-
dom ten vroegste kan overgaan vanaf de betaling van de prijs. Wel kan
uit het arrest worden afgeleid dat een moratoire interest pas opeisbaar
is vanaf het opeisbaar zijn van de prijs, niet vanaf een eventueel eer-
der ogenblik waarop de eigendomsovergang plaatsvindt. Niets belet
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vorderingen van de vennootschap(12). Vorderingen tot
vergoeding van deze schade vormen immers een
actiefbestanddeel van de vennootschap zodat ze voor
de waardering meetellen. 

Vele uitspraken geven de deskundige dan ook expli-
ciet de opdracht om te rapporteren over bepaalde
feiten die de waardebepaling kunnen beïnvloeden(13).
In dit verband dient te worden gewezen op twee
recente arresten van het Hof van Cassatie die stellen
dat een rechter door aan de deskundige opdracht te
geven vast te stellen of één van de bestuurders
beheersfouten heeft begaan, zich niet ertoe beperkt
de deskundige te gelasten vaststellingen te doen of
een technisch advies te geven(14). Dit komt neer op
een opdracht een advies te geven over de gegrond-
heid van de vordering, wat een schending is van
art. 962 Ger.W. De draagwijdte van deze rechtspraak
is beperkt. Deze rechtspraak sluit immers niet uit dat
de rechter de deskundige vraagt te onderzoeken of er
feiten zijn die als onregelmatigheden zouden kunnen
worden gekwalificeerd en welke invloed zij hebben
op de waarde(15).

Ten onrechte is voorgehouden dat het onmogelijk is
hiermee rekening te houden omdat het zou neerko-
men op een schadevergoeding voor de verwerende
vennoot of aandeelhouder bovenop de waarde van
het aandeel, wat in een procedure zoals in kort
geding niet mogelijk is(16). Het gaat hier integendeel
om een correcte waardering van het aandeel zonder
meer, waarbij ook de vorderingen van de vennoot-
schap op de verweerder of op derden in rekening
worden gebracht. Indien een (bestuurs)fout schade
aan de vennootschap veroorzaakt, verkrijgt de ven-
nootschap meteen ook een vordering tot vergoeding
van deze schade. 

Door de aansprakelijkheidsvordering die de vennoot-
schap krijgt bij een fout, blijft theoretisch de waarde
van het vennootschapsvermogen (en van de aande-
len) gelijk, ondanks de (bestuurs)fout. Depreciaties
ten gevolge van (bestuurs)fouten worden gecompen-
seerd als de waarde van de corresponderende aan-
sprakelijkheidsvordering (b.v. actio mandati) wordt
doorgerekend in de prijs van de aandelen. Het pro-
bleem is enkel dat er schijnbaar wel een waardever-
mindering is, omdat de corresponderende aansprake-
lijkheidsvordering als latent actiefbestanddeel niet
zichtbaar is in de boekhouding van de vennootschap.

De schade ten gevolge van een fout en de waarde
van de corresponderende aansprakelijkheidsvorde-
ring zijn m.a.w. theoretisch elkaars spiegelbeeld en
zouden bij een correcte waardering elkaar moeten

opheffen. Dit geeft een inzicht in de techniek van
de ‘peildatum’ : de rechter laat bij beweerde onrecht-
matige gedragingen van een partij, de waarde van
de vennootschap door een deskundige peilen op
een ogenblik vóór het beweerde schadeveroorza-
kend handelen. Op die manier verkrijgt hij - ceteris
paribus -  een beeld van de waarde van de onder-
neming die niet de invloed heeft ondergaan van
dit beweerd onrechtmatig handelen. Of in spiegel-
beeld gezien : de actuele waarde van de onderne-
ming inclusief eventuele latente aansprakelijkheids-
vorderingen op basis van dit beweerd onrechtmatig
handelen. Daarbij hoeft hij zich niet uit te spreken
over een eventuele fout en/of de gevolgen ervan.
Vaak zal immers het bestaan en de omvang van slui-
merende vorderingen (waaronder de actio mandati)
te zeer worden betwist om ze te waarderen. Rechters
zullen niet geneigd zijn om ingewikkelde vragen
omtrent aansprakelijkheid in deze versnelde proce-
dure provisoir - maar met definitieve gevolgen - te
trancheren(17).

Een eenvoudig voorbeeld ter illustratie. Vennoot
Primus stelt een vordering tot gedwongen overname
in tegen vennoot Secundus. De actuele waarde van
de vennootschap lijkt 70. Primus beweert dat deze
waarde het gevolg is van een fout op tijdstip x van
Secundus, waardoor de waarde van de vennootschap
met 30 van 100 tot 70 is gedaald. De werkelijke ac-
tuele waarde is volgens Primus daarom 100, d.i. de
schijnbare waarde van 70 plus een aansprakelijk-
heidsvordering van 30 die daarin niet is opgenomen.
Volgens Secundus is er geen sprake van een fout die
tot een waardevermindering heeft geleid en was de
waarde van de vennootschap op tijdstip x, net zoals
de actuele werkelijke waarde, ook 70. De rechter kan
hier trancheren, zonder zich te hoeven uitspreken
over de beweerde fout of de omvang van de schade,
door de waarde van de vennootschap te laten peilen
op basis van de boekhoudkundige toestand vóór tijd-
stip x. Per hypothese zijn Primus en Secundus het
immers eens dat voor tijdstip x de waarde van de
vennootschap niet de invloed onderging van een
beweerde fout. Ceteris paribus is deze historische
peildatum voor Secundus ook de actuele waarde van
de vennootschap, aangezien er daarna geen fout en
bijhorende waardevermindering is gebeurd en er dus
ook geen latente aansprakelijkheidsvordering is.
Ceteris paribus zal Primus vinden dat op deze histo-
rische peildatum de boekhoudkundige toestand nog
niet de fout en bijhorende waardevermindering heeft
ondergaan. Daardoor zal de waarde op die histori-
sche peildatum voor hem ook de actuele waarde van
de vennootschap zijn, d.i. de actuele boekhoudkun-
dige waarde plus de daarin niet opgenomen aanspra-
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die aanleiding gaf tot de hoger gepubliceerde beschikking).
14. Cass. 10 november 2006, www.cass.be; Cass. 3 juni 2004 T.R.V. 2004,

717.
15. S. BEERNAERT, “De opdracht aan de deskundige bij een geschil inzake

bestuursaansprakelijkheid”, T.R.V. 2004, 717.
16. E. POTTIER en M. DE ROECK, “Le divorce entre actionnaires”, T.B.H. 1998,

578-579; A. COIBION, “Du détournement de procédure en matière de
retrait forcé”, T.B.H. 2005, 417-419.

17. Vgl. D. DE MAREZ, De afgeleide schade van aandeelhouders van een NV,
l.c., 397.

12. J. VANANROYE, noot onder Voorz. Kh. Tongeren 24 juni 1997, T.R.V.
1999, 287; B. TILLEMAN en G. VAN SOLINGE, “De uittreding en uitsluiting”,
T.P.R. 2000, 689, nr. 107; E. JANSSENS, “Recente evoluties inzake het tijd-
stip waarop de waarde van aandelen n.a.v. de uitsluiting of uittreding
van een aandeelhouder moet worden bepaald”, T.R.V. 2004, 391; D. DE

MAREZ, De afgeleide schade van aandeelhouders van een NV, proef-
schrift Leuven, 2005, 399-400. Anders dan de laatste auteur suggereert,
is dit overigens perfect verzoenbaar met de klassieke stelling omtrent
“afgeleide schade”.

13. Zie b.v. Gent 8 november 2002, T.R.V. 2004, 377; Vz. Kh. Hasselt 2 fe-
bruari 2001, T.R.V. 2001, 393 (de eerste beschikking in de procedure
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kelijkheidsvordering ten belope van de waardever-
mindering ten gevolge van de fout van Secundus. 

Dit illustreert dat de ‘peildatum’ niets meer is dan een
trucje om via een binnenweg tot een correcte prijsbe-
paling te komen. De techniek van de ‘peildatum’ wil
de actuele waarde op het ogenblik van de overdracht
zo goed mogelijk benaderen, door niet naar de actu-
ele maar naar de historische boekhoudkundige toe-
stand van de vennootschap te kijken. Dit pragmatisch
karakter van de ‘peildatum’-techniek heeft enkele
gevolgen.

Vooreerst is de ‘peildatum’ niet het einde, maar
slechts een begin van de prijsbepaling. De rechter
kan dit uitgangspunt corrigeren door andere elemen-
ten in rekening te brengen, in het bijzonder - maar
niet uitsluitend - feiten van ná deze ‘peildatum’(18).
Om even terug te keren naar het voorbeeld van daar-
net : indien zich na het tijdstip x wijzigingen voor-
doen in de waarde van de onderneming, b.v. ten
gevolge van de economische conjunctuur, dan dient
de prijs van de aandelen deze wijzigingen te reflecte-
ren. Primus dient het economisch risico te ondergaan
tot op het ogenblik dat hij niet langer aandeelhouder
is, zowel ten goede als ten kwade. 

Naast het fortuin van de vennootschap dient ook re-
kening te worden gehouden met het beheer van de
vennootschap volgend op de ‘peildatum’. Als b.v.
vanaf de ‘peildatum’, tegen een bestaande praktijk in,
en zonder economische verantwoording, dividenden
worden opgepot, kan dit in rekening worden
gebracht bij de prijsbepaling. Conceptueel is dit geen
vergoeding voor gederfde dividenden, maar een
reflectie van de winst sinds de peildatum op de waarde
van de aandelen op de ‘effectieve datum’ van eigen-
domsovergang.

Ten tweede is het vervroegen van de ‘peildatum’
geen verplichting, maar een optie voor de rechter in-
dien dit hem nuttig lijkt om de waarde te kennen op
het ogenblik van zijn beschikking(19). Algemene regels
hieromtrent bestaan niet. Indien een uittredende par-
tij beweert op een bepaald ogenblik feitelijk uit het
vennootschapsleven te zijn uitgesloten door de ver-
weerder en aanvoert dat er daarna onregelmatighe-
den zijn gebeurd, zal de rechter de waardebepaling
door de deskundige doorgaans laten gebeuren op
een ogenblik vóór de aangeklaagde feiten(20). Indien
daarentegen een vennoot na een conflict vrijwillig
ontslag neemt als zaakvoerder en een concurrerend
café begint in de buurt van het café van de betrok-
ken vennootschap, is het dan weer niet aangewezen
de peildatum vóór dit ontslag te plaatsen bij een vor-
dering tot uittreding door deze ex-zaakvoerder(21) ?
Hierdoor zou deze vennoot zich immers onttrekken
aan het vennootschapsrisico, wat des te meer ontoe-

laatbaar is aangezien hij door het opstarten van een
concurrerende zaak vermoedelijk zelf heeft bijgedra-
gen tot een waardevermindering van het handels-
fonds van de vennootschap.

Deze keuze die de rechter heeft, spreekt meteen een
argument tegen dat vaak gebruikt wordt om een his-
torische ‘peildatum’ te verantwoorden, nl. dat de vor-
derende aandeelhouder een subjectief recht heeft op
uittreding op een bepaald moment en dat daarom de
waarde op dat moment dient te worden gepeild(22).

Dit argument heeft in ieder geval een zeer beperkte
draagwijdte : het kan hoogstens opgaan voor die vor-
deringen die de rechter zeer expliciet toekent op
basis van een foutief gedrag van de verweerder.
Zoals bekend is een foutief gedrag niet vereist voor
een geschillenregeling en vaak zal de voorzitter zich
onthouden om uitspraak te doen over de hete aard-
appel van de schuld als dit niet nodig is om in het
kader van de geschillenregeling tot een oplossing te
komen. Indien er bovendien zeer duidelijk een fout
is van de verweerder, is het bovendien aangewezen
te pogen de corresponderende schadevergoedings-
aanspraak in hoofde van de vennootschap te waar-
deren op een manier die preciezer is dan de techniek
van de ‘peildatum’ (zie hoger).

Los daarvan, is het argument van het subjectief recht
ook niet overtuigend. De vorderingen in het kader
van de geschillenregeling hebben een eigen voor-
werp : de regeling van een geschil in het belang van
de vennootschap en van de betrokken partijen. Het
vennootschapsbelang staat hierbij voorop. Het sub-
jectieve recht van een “beknelde” vennoot bestaat er
enkel in aan de rechter voor te leggen of er een
gegronde reden is. De vorderende aandeelhouder
heeft slechts een subjectief recht tot uittreding of uit-
sluiting vanaf het ogenblik dat de voorzitter zo
beslist. De voorzitter in het kader van de geschillen-
regeling heeft immers een ruime discretionaire
bevoegdheid bij het al dan niet toekennen van een
vordering. De mooiste illustratie hiervan is dat
gebeurtenissen - zoals een nakomende ontbinding of
faillissement - die plaatsvinden ná de gegronde reden
waarop de aandeelhouder zijn vordering baseert,
meespelen bij het al dan niet toekennen van de vor-
dering (zie ook verder nr. 5).

Daarin ligt een belangrijk verschil met b.v. een slacht-
offer van een onrechtmatige daad die wel een sub-
jectief recht heeft dat ontstaat vanaf het ogenblik
waarop de schade in causaal verband met deze
onrechtmatige daad zich heeft voorgedaan; eens hij
heeft vastgesteld dat er een onrechtmatige daad was,
heeft de rechter hieromtrent geen appreciatiebe-
voegdheid meer. Bij een veroordeling tot een vergoe-
ding van een onrechtmatige daad stelt de rechter

20. Zie b.v. Gent 17 maart 2003, T.R.V. 2004, 367; Gent 8 november 2002,
T.R.V. 373; Vz. Kh. Tongeren 5 november 2002, T.R.V. 2004, 383.

21. Vz. Kh. Leuven 19 juni 2003, T.R.V. 2004, 378.
22. In die zin E. JANSSENS, “Recente evoluties inzake het tijdstip waarop de

waarde van aandelen n.a.v. de uitsluiting of uittreding van een aan-
deelhouder moet worden bepaald”, T.R.V. 2004, 389. 

18. Zie voor het Nederlands recht J. MAEIJER, De Naamloze en de Besloten
Vennootschap, in Asser-Maeijer, 2-III, 2000, 746, nr. 498.

19. Zie E. JANSSENS, “Recente evoluties inzake het tijdstip waarop de
waarde van aandelen n.a.v. de uitsluiting of uittreding van een aan-
deelhouder moet worden bepaald”, T.R.V. 2004, 388 e.v.
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declaratoir vast dat er een onrechtmatige daad in het
verleden is gebeurd. Bij een veroordeling tot uittre-
ding of uitsluiting stelt de rechter constitutief vast dat
er een gegronde reden is op het ogenblik van zijn
uitspraak.

Hiermee hangt samen dat de schuld tot betaling van
de prijs van de aandelen in hoofde van de verweer-
der niet ontstaat op het ogenblik van de ‘peildatum’,
ook niet als deze samenvalt met de “gegronde
reden”. De rechter kan dan ook geen gerechtelijke
interest toekennen vanaf die datum, zoals het Hof
van Cassatie terecht aannam in een arrest van 30 ok-
tober 2003(23). 

In de bovenstaande beschikking van de Voorzitter
van Hasselt was - zoals gebruikelijk - de ‘peildatum’
een onderdeel van de opdracht aan de deskundige in
de eerste beschikking die de vordering principieel
gegrond verklaart en een deskundige aanstelt.
Bovenstaande beschikking lijkt nogal erg de nadruk
te leggen op het ‘definitieve’ karakter van de vaststel-
ling van de peildatum in het eerste vonnis om zich
hierachter te verschuilen voor een waardebepaling
voorafgaand aan het faillissement. Dit zou correct zijn
als de eerste beschikking het moment van eigen-
domsovergang had bepaald of minstens een ‘effectieve
datum’ waarbij het risico overgaat (zie boven over de
vraag of het mogelijk is een andere ‘effectieve datum’
te bepalen dan het ogenblik van eigendomsover-
gang). Boven bleek echter dat dit in casu niet is
gebeurd. De ‘peildatum’ was daarom niet meer dan
een instructie meegegeven aan de deskundige Het
voorgaande maakt duidelijk dat in het licht daarvan
het argument van het ‘definitieve karakter’ van de
peildatum niet noodzakelijk is en zelfs niet correct.
De ‘peildatum’ (anders dan de ‘effectieve datum’)
is geen juridisch twistpunt dat wordt beslecht in de
eerste beschikking en waaraan de rechter onherroe-
pelijk is gebonden voor de tweede beschikking. De
‘peildatum’ is enkel één van de technieken die aan
de deskundige worden meegegeven om correct de
waarde te bepalen op het ogenblik van de eigen-
domsovergang, die in casu op grond van de tweede
beschikking werd bepaald (zie verder nr. 5 in welke
mate een ‘peildatum’ op een moment vóór het faillis-
sement nog verantwoord is).

3. Alternatieve mogelijkheden om de scheidende
aandeelhouder te vergoeden voor latente actief-
bestanddelen : (i) de minderheidsvordering —
Zoals bekend kan een vennoot of aandeelhouder
onder bepaalde voorwaarden voor rekening van de
vennootschap de bestuurders aanspreken via de min-
derheidsvordering (art. 290, 416 en 562 W.Venn.).
Een minderheidsvordering is in het bijzonder zinvol
als prelude op een geschillenregeling, in het bijzon-
der een vordering tot uittreding(24). De minderheids-

vordering brengt immers een latent actiefbestanddeel
van de vennootschap, nl. een schadeclaim op zaak-
voerders of bestuurders, aan de oppervlakte. De
eisende vennoten of aandeelhouders oefenen, als het
ware zijdelings, de actio mandati uit voor rekening
van de vennootschap. Een eventuele schadevergoe-
ding komt dan ook aan de vennootschap toe. De
bepaling van de prijs van de aandelen in het kader
van een geschillenregeling kan hierdoor accurater
gebeuren. Omgekeerd laat een uittreding na een
gegronde minderheidsvordering de zegevierende
vennoot of aandeelhouder toe om zijn indirect finan-
cieel voordeel meteen liquide te maken.

Het is echter niet mogelijk om de minderheidsvorde-
ring en de vordering tot uittreding of uitsluiting
samen te voegen. De geschillenregelingprocedures
zijn immers zoals in kort geding. Dit maakt het ook
moeilijk om een definitieve uitspraak te krijgen op de
minderheidsvordering alvorens de voorzitter uit-
spraak doet over de geschillenregeling. Het past
daarbij niet in de filosofie van de geschillenregeling
dat de voorzitter zijn beschikking opschort tot het
geschil ten gronde is beslecht. 

Deze problemen kunnen worden opgevangen door-
dat de voorzitter bij de vaststelling van de prijs
van de aandelen, naast een vast bedrag, ook een ge-
deelte van de prijs laat afhangen van het succes van
een reeds ingestelde minderheidsvordering. Al-
hoewel prijsaanpassingsclausules ongebruikelijk zijn
in het kader van de geschillenregeling, laat de ruime
appreciatiebevoegdheid van de voorzitter bij de prijs-
bepaling dit toe(25). 

Na een eventuele uittreding in het kader van de
geschillenregeling is de eiser van de minderheidsvor-
dering wel geen vennoot of aandeelhouder meer. Dit
is geen probleem voor de voortzetting van de min-
derheidsvordering. Het is immers enkel vereist dat de
eiser genoeg effecten bezit op de dag waarop de
algemene vergadering zich uitspreekt over de te ver-
lenen kwijting (art. 562 W.Venn.). Het is niet vereist
dat de eiser op het ogenblik van de uitspraak of zelfs
bij het instellen van de vordering nog vennoot of
aandeelhouder is, zolang hij maar een persoonlijk
belang heeft(26). Indien de uiteindelijke prijs van de
overdracht van de aandelen in het kader van de
geschillenregeling afhangt van de uitkomst van de
minderheidsvordering heeft de ex-vennoot of aan-
deelhouder dit belang. Het eventuele provenu van de
minderheidsvordering komt uiteraard toe aan de ven-
nootschap. De overblijvende aandeelhouder dient in
het geschetste schema het ‘aandeel’ van de overgeno-
men effecten daarin, op grond van een berekening
bepaald in de beschikking, te betalen aan de ex-aan-
deelhouder.
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25. Zie voor een voorbeeld Gent 17 maart 2003, T.R.V. 2004, 367 omwille
van een nog hangende procedure van een derde tegen de vennoot-
schap.

26. O. RALET, “La responsabilité des administrateurs et l’action minoritaire”,
DAOR 1991, nr. 21, 55.

23. Zie Cass. 30 oktober 2003, T.R.V. 2004, 344, noot F. JENNÉ.
24. B. TILLEMAN en G. VAN SOLINGE, “De uittreding en  uitsluiting”, T.P.R.

2000, 739, nr. 210; J. VANANROYE, “De minderheidsvordering : onterecht
onbemind ?”, T.R.V. 2003, 425-427; J. VANANROYE, “Enkele recente evo-
luties inzake bestuursaansprakelijkheid”, in Vennootschaps- en financi-
eel recht, Themis-cahier, Brugge, Die Keure, 2005, 98.
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In theorie zorgt deze tango tussen de minderheids-
vordering en de geschillenregeling voor een bevredi-
gende oplossing voor ten minste één latent actiefbe-
standdeel, een beweerde actio mandati. In de prak-
tijk blijkt evenwel dat dit soort relatief ingewikkelde
constructies, met prijsaanpassingsclausules, door de
partijen niet aan de rechter worden gesuggereerd.

4. Alternatieve mogelijkheden om de scheidende
aandeelhouder te vergoeden voor latente actief-
bestanddelen : (ii) een eigen aansprakelijkheids-
vordering — Indien de scheidende vennoot niet
door de prijs van de aandelen een vergoeding krijgt
voor latente activa van de vennootschap, zou hij
eventueel kunnen trachten hiervoor een aansprake-
lijkheidsvordering in te stellen. 

Het uitgangspunt is dat een aandeelhouder niet in
eigen naam en voor eigen rekening een vordering
kan instellen tegen een schadeveroorzakende aan-
deelhouder, bestuurder of derde voor de patrimo-
niale reflexschade (ook wel “afgeleide schade” ge-
noemd) die hij heeft geleden door de waardevermin-
dering van zijn aandelen ten gevolge van de schade
aan de vennootschap(27).

De aandeelhouder lijdt immers slechts schade door-
heen zijn aanspraak in het afgescheiden vermogen.
Een eigen vorderingsrecht zou een goed van dit af-
gescheiden vermogen “privatiseren”; het zou daar-
door onttrokken worden aan de bestuursregeling en
aan de bevoorrechte aanspraak van de vennoot-
schapsschuldeisers. Bovendien zou zo’n vordering
ook de “economie” van de verhouding tussen ven-
nootschap en schadeveroorzaker doorkruisen (exone-
ratieclausules, kwijting, dading, gezag van gewijsde,
verjaring …)(28).

Deze regel voor patrimoniale reflexschade is in
beginsel niet anders voor een aandeelhouder die niet
langer vennoot is(29). Ook na overdracht van zijn par-
ticipatie kan de ex-aandeelhouder zijn ‘aandeel’ in de
vennootschapsschade niet vorderen van de schade-
veroorzaker. Ook al kunnen er argumenten worden
aangebracht dat in het kader van een gedwongen
overdracht of overname een andere regel moet gel-
den(30), dan nog is het daarom verre van evident dat
de scheidende aandeelhouder een eigen aansprake-
lijkheidsvordering heeft tegen de veroorzaker van
schade aan de vennootschap(31).

Een andere vraag is of een uitgetreden of uitgesloten
aandeelhouder de bestuurders met succes kan aan-

spreken omdat ze niet hebben meegewerkt aan een
correcte prijsbepaling. Hij beroept zich dan niet op
een interne bestuursfout die schade heeft veroorzaakt
aan de vennootschap, wel op een schending van een
verplichting informatie te geven (b.v. omtrent een
sluimerende vordering) die noodzakelijk was voor
een correcte waardering. Dit is persoonlijke schade
waarvoor hij wel een vorderingsrecht heeft. In prak-
tijk zal het uiteraard niet voorkomen dat de bestuur-
der op eigen initiatief de partijen of de deskundige
erop attent maakt dat er eigenlijk nog een aansprake-
lijkheidsvordering tegen b.v. hemzelf in de waarde-
ring dient te worden meegenomen. Conceptueel biedt
deze verplichting echter een grond om de bestuurder
hiervoor aan te spreken niettegenstaande de regels
inzake patrimoniale reflexschade.

Dit veronderstelt uiteraard dat er zo’n verplichting
bestaat in hoofde van het bestuur bij een geschillen-
regeling. De “fiduciaire verplichtingen” van bestuur-
ders ten aanzien van de aandeelhouders individueel
is in het Belgisch recht een nog weinig ontwikkeld
thema(32). De verplichting om de vennootschap in de
geschillenregeling te betrekken, wijst er alvast op dat
de wetgever dacht dat de vennootschapsorganen in
deze procedure tussen vennoten of aandeelhouders
een rol te vervullen hebben. Het is misschien nuttig
dat de wetgever expliciet een adviesverplichting
oplegt.

Tot nu toe hebben we de mogelijkheid van een eigen
vorderingsrecht onderzocht tegen de schadeveroor-
zaker of de bestuurders. Een andere vraag is of de
scheidende aandeelhouder een vordering heeft tegen
de tegenpartij in de geschillenregeling indien die par-
tij de aandelen heeft verkregen tegen een te goed-
kope prijs wegens het niet doorrekenen van b.v. een
actio mandati. De ex-aandeelhouder eist schadever-
goeding van de overblijvende aandeelhouder; die
overblijvende aandeelhouder kan die schadevergoe-
ding dan theoretisch compenseren als de vennoot-
schap haar schadevergoedingsaanspraak instelt tegen
de schadeveroorzaker. Conceptueel is deze oplossing
aantrekkelijk. De bezwaren tegen de verhaalbaarheid
van patrimoniale reflexschade spelen ook niet tegen
zo’n vordering. De vraag rijst wel wat de juridische
grondslag is van zo’n vordering. 

In de Nederlandse doctrine is verdedigd dat een uit-
gesloten of uitgetreden aandeelhouder een vordering
kan hebben op grond van een verrijking zonder oor-
zaak : de overnemende aandeelhouder is verrijkt
omdat hij aandelen heeft verworven voor een prijs

305; E. JANSSENS, “Recente evoluties inzake het tijdstip waarop de waarde
van aandelen n.a.v. de uitsluiting of uittreding van een aandeelhouder
moet worden bepaald”, T.R.V. 2004, 391.

32. Zie in het algemeen, in andere contexten, o.a. H. DE WULF, Taak en
loyauteitsplicht van het bestuur in de naamloze vennootschap,
Intersentia, 2002, 441 e.v.; K. GEENS, “Mag de raad van bestuur onei-
genlijk gebruikmaken van een aanvaardingsclausule om de verkoper
het voordeel te gunnen van voorwetenschap ?”, T.R.V. 1989, 64, nr. 8;
P. VAN OMMESLAGHE, “Les devoirs des administrateurs et des actionnai-
res prépondérants envers les actionnaires d’une société en cas de ces-
sion du controle de cette société, en droit belge et droit comparé”, in
Liber amicorum J. Bärmann, Beck’s, 1975, 993 e.v. 

27. Zie J. VANANROYE, noot onder Voorz. Kh. Tongeren 24 juni 1997, T.R.V.
1999, 287; B. TILLEMAN en G. VAN SOLINGE, “De uittreding en uitsluiting”,
T.P.R. 2000, 739, nr. 209.

28. Zie anders D. DE MAREZ, De afgeleide schade van aandeelhouders van
een NV, proefschrift Leuven, 2004, 569.

29. Zie J. VANANROYE, noot onder Voorz. Kh. Tongeren 24 juni 1997, T.R.V.
1999, 287.

30. Ibid. Zie in Nederland : ASSER/MAEIJER 2-III, 2000, 754-755, nr. 505;
M. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, proefschrift Leiden,
Kluwer, 2004, 85 e.v.

31. Zie vóór een eigen vorderingsrecht, zonder dit echter te problematise-
ren vanuit de optiek van patrimoniale reflexschade : J. LIEVENS, “De
waardebepaling in het kader van de geschillenregeling”, V&F 1997,
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waarbij bepaalde activa niet zijn meegenomen, de
voormalige aandeelhouder heeft voor deze vorderin-
gen geen compensatie ontvangen en voor de verrij-
king is in beginsel geen redelijke grond aanwezig(33).
Er wordt wel de eis gesteld dat de beweerde vorde-
ring van de vennootschap reëel is, dat van de ven-
nootschap kan worden verlangd dat zij de vordering
instelt en dat de vordering verhaalbaar is(34). Naar
Belgisch recht is het onwaarschijnlijk dat hiervoor
wordt voldaan aan de voorwaarden van de verrijking
zonder oorzaak. Er is immers een juridische oorzaak
voor de overdracht van de aandelen, nl. de rechter-
lijke uitspraak. Het niet langer meedelen in de (al dan
niet latente) activa van de vennootschap is het
logisch gevolg van die overdracht en speelt ook bij
een gewone overdracht van aandelen (b.v. verkoop).
Niemand zal beweren dat bij een gewone verkoop
van aandelen de verkoper een vordering op grond
van verrijking zonder oorzaak heeft bij het opduiken
van latente activa.

Een andere grondslag voor een eigen vorderingsrecht
tegen de tegenpartij kan een onrechtmatige daad zijn.
Dit lijkt ons in ieder geval mogelijk in gekwalificeerde
omstandigheden waarbij b.v. een aandeelhouder
wordt uitgesloten of geen andere keuze heeft dan uit
te treden en de tegenpartij daarbij bewust bij de prijs-
bepaling bepaalde vorderingen niet aan de opper-
vlakte brengt. Minder evident is het om een vorde-
ring op grond van onrechtmatige daad aan te nemen
in elk geval waarbij een foutief gedrag van de over-
blijvende aandeelhouder aan de grondslag ligt van
zowel de exit als de patrimoniale reflexschade. Nog
minder is dit het geval bij een geschillenregeling die
niet gebaseerd is op een duidelijke fout van de over-
blijvende aandeelhouder.

De conclusie is dat de mogelijkheid van eigen scha-
devergoedingsaanspraken door ex-aandeelhouders
na een uittreding of uitsluiting op dit ogenblik nog
niet volledig is doorgedacht en bij ons weten nog
niet werd getest voor de rechtbanken. De beknelde
aandeelhouder zal dan ook weinig comfort kunnen
ontlenen aan deze mogelijkheid en de voorkeur
geven aan een waardering die rekening houdt met
mogelijke latente schadevergoedingsvorderingen als
activa van de vennootschap.

5. Geschillenregeling nog legitiem en nuttig bij
discontinuïteit ? — De geschillenregeling werd
door de wetgever ingevoerd als een manier om con-
flicten in een vennootschap in going concern op te
lossen op een manier die zo weinig mogelijk afbreuk
doet aan de continuïteit van de onderneming en de
rechtspersoon die haar draagt. 

De hierboven gepubliceerde arresten van Gent
(11 september 2006) en Brussel (27 juni 2006) stellen
dat omwille van deze ratio legis bij faillissement een
reeds eerder ingestelde vordering tot gedwongen
overname ongegrond moet worden verklaard(35). An-
dere rechtspraak, boven geciteerd, stelt hetzelfde in
geval van een ontbinding van de vennootschap.

Deze redenering lijkt ons te kort door de bocht. Het
is niet zo dat ontbinding of faillissement vermijden de
enige bestaansreden is van de geschillenregeling. Dat
bij de beoordeling van de gegrondheid van de vor-
dering het vennootschapsbelang zwaar doorweegt,
betekent niet dat de vorderende aandeelhouder een
altruïst dient te zijn met enkel het vennootschapsbe-
lang voor ogen. Een vordering tot uittreding of uit-
sluiting kan, mag en zal ook in het eigen belang van
de eiser worden ingesteld. Na faillissement en in min-
dere mate ook na ontbinding is het inderdaad zo dat
een geschillenregeling nog weinig zin heeft indien
deze procedure enkel wordt afgemeten aan het ven-
nootschapsbelang. Dit belet niet dat de vorderende
aandeelhouder nog altijd een legitiem eigen belang
kan hebben om de vordering in te stellen of door te
zetten, als dit eigen belang niet in strijd komt met het
vennootschapsbelang.

Het feitelijk belang van de vorderende vennoot ligt
uiteraard in de prijs die hij nog kan krijgen, met name
bij de vordering tot gedwongen overname (uittre-
ding). Bij een ontbinding blijft bovendien de algemene
vergadering nog functioneren en hebben de aan-
deelhouders een actieve rol in het vennootschapsle-
ven in de soms lange periode tot aan de afsluiting
van de vereffening. Het belang van een uittreding
kan daarom na ontbinding nog ruimer zijn dan enkel
de prijs die voor de aandelen kan worden verkregen. 

Daardoor heeft bij ontbinding ook de vordering tot
gedwongen overdracht (uitsluiting) nog praktisch zin :
de vorderende vennoot kan op die manier wel de lid-
maatschapsrechten aan de over te dragen aandelen
bekomen. Bij faillissement is dit anders : de curator
neemt het beheer over van de gewone vennoot-
schapsorganen, inclusief de algemene vergadering.
Na faillissement valt daarom niet in te zien welk fei-
telijk belang een aandeelhouder nog kan hebben om
een andere vennoot uit te sluiten : de overname van
de aandelen zal immers feitelijk de vorderende ven-
noot weinig opleveren(36). 

Dit brengt ons echter bij een veel gesofisticeerder
argument tegen de inwilliging van een vordering tot
gedwongen overname bij faillissement. Er zou kunnen
worden gesteld dat de vereffening na de ontbinding of
het faillissement, waarbij ook eventuele vennoot-
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de vennootschap failliet gaat. Het hof van beroep wijst die vordering
af omwille van het tussenkomend faillissement. Uit het arrest kan niet
worden opgemaakt waarom de eiser deze vordering ook na het faillis-
sement doorvoerde. Wel blijkt dat er een reeks andere procedures tus-
sen dezelfde partijen liepen en mogelijk wilde de eiser een beschik-
king die de verweerder zou brandmerken als de “schuldige partij”
gebruiken in die andere procedures (ook al zou de beschikking geen
gezag van gewijsde hebben omtrent de onrechtmatigheid).

33. M. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, 89.
34. Ibid.
35. Zie het hierna in voetnoot 36 geciteerde arrest van het Hof van Beroep

te Brussel van 27 maart 2006 dat hetzelfde stelt voor een vordering tot
gedwongen overdracht.

36. Zie niettemin Brussel 27 maart 2006, niet gepubliceerd, A.R. 2004/AR/
825, waar een vennoot een vordering tot uitsluiting (tegen de betaling
van de prijs van 1 EUR) instelt tegen zijn medevennoot en voormalige
echtgenote en die vordering verderzet als in de loop van de procedure
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schapsvorderingen worden ingesteld, het nattevinger-
werk van de prijsbepaling door het vervroegen van de
‘peildatum’ overbodig maken. De peildatum als trucje
om latente actiefbestanddelen virtueel te waarderen, is
immers overbodig als door een volledige en correcte
vereffening deze bestanddelen effectief kunnen wor-
den gerealiseerd. Het eerder vermelde arrest van het
Hof van Beroep te Gent van 16 juni 2003 stelde in dit
verband : “Precies omdat de invereffeningstelling het
in alle opzichten mogelijk maakt om alle gevolgen van
gebeurlijke bestuursfouten goed te maken en op te
vangen, zijn de betwistingen nopens de peildatum
zonder zin te komen vervallen”(37).

Niet enkel komen bij een ordentelijke vereffening
alle latente actiefbestanddelen aan de oppervlakte, ze
worden er normaal gezien ook accurater gewaar-
deerd dan bij een geschillenregeling. De Rechtbank
van Koophandel te Leuven merkte in dit verband
terecht op : “Zowel bij de ontbinding als bij de uit-
sluiting zal de aandeelhouder de waarde van de aan-
delen ontvangen, ook al blijft het een feit dat bij een
uitsluiting de waarde zal geschat worden door de
rechter, terwijl de ontbinding zal leiden tot een effec-
tieve tegeldemaking van het vermogen”(38).

Deze argumenten zijn zeer overtuigend in een ideale
wereld waar de vereffenaar de nodige waarborgen
inzake onafhankelijkheid en deskundigheid biedt en
bovendien ook alle latente vorderingen effectief wil
instellen. Maar om Bertold Brecht te citeren : Doch
die Verhältnisse, sie sind nicht so. 

Theoretisch ontstaat inderdaad na ontbinding of fail-
lissement de ideale situatie om bestuursaansprakelijk-
heid af te dwingen. De interne aansprakelijkheidsvor-
dering komt toe aan de vereffenaar of de curator.
Anders dan geldt bij continuïteit, is na ontbinding of
faillissement geen interventie van de algemene verga-
dering verplicht om de actio mandati in te stellen.
Specifiek voor de curator geldt dat hij als neutrale
bewindvoerder aangesteld door de rechtbank niet
gehinderd wordt door de belangentegenstellingen,
het gebrek aan informatie en de “collective action”-
problemen die een vordering op initiatief van de aan-
deelhouders zeldzaam maakt. 

Niettemin zijn aansprakelijkheidsvorderingen tegen
vennootschapsinsiders op initiatief van vereffenaars of
curatoren eerder zeldzaam. Té zeldzaam, alvast naar
de mening van de wetgever die daarom bij de zgn.
Reparatiewet Faillissement van 4 september 2002 de
bepalingen inzake de bijzondere faillissementsaanspra-
kelijkheid voor kennelijk grove fout zo wijzigde dat
élke benadeelde schuldeiser de mogelijkheid heeft om
deze vordering in te stellen. De motivatie hiervoor was
dat de curatoren niet erg geneigd zouden zijn om
gebruik te maken van hun vorderingsrecht “onder
meer omdat de rechtbank er bij hen, terecht, op aan-
dringt de faillissementen die ze beheren, af te sluiten.
Dergelijke vorderingen resulteren immers dikwijls in

complexe en zeer lange procedures, tijdens dewelke
het faillissement niet kan worden afgesloten, wat de
schuldeisers schade kan doen lijden”(39). Als de schuld-
eisers in de kou blijven staan, geldt dat a fortiori voor
de aandeelhouders. De weg is niet enkel lang en kos-
telijk, ook de uitkomst is onzeker. Zelfs als er geen
twijfel is over de aansprakelijkheid van een bestuur-
der, dan zal die twijfel er vaak wel zijn over de invor-
derbaarheid van de aansprakelijkheidsvordering.
Daar komt bij dat de aansprakelijkheidsvordering
geen liquide actief is. De curator moet kosten maken
- boedelschulden - waarvan de opbrengst onzeker is.
Bij een faillissement met ontoereikend actief zijn
bovendien vaak niet de middelen voorhanden om
een procedure op te starten. De curator ziet een
actiefbestanddeel, maar kan het niet te gelde maken.

Bij een ontbinding is de situatie nog minder bevredi-
gend. Ondanks de recente verstrenging van het rech-
terlijk toezicht op de vereffenaar, is een vereffenaar
geen neutraal bewindvoerder die voldoende waar-
borgen inzake onafhankelijkheid bezit. Doorgaans
zal hij één van de partijen in de geschillenregeling
zijn of er een nauwe band mee hebben.

De realiteit van de vereffening in het geval van een
ontbinding of een faillissement is daardoor zo dat de
waardering-bij-benadering en de virtuele vereffening
van de geschillenregeling voor een beknelde aandeel-
houder vaak meer waarborgen biedt dan de, enkel in
theorie volledige, afwikkeling van het vennootschaps-
vermogen door een vereffenaar of curator. Indien de
vereffenaar of curator bepaalde aansprakelijkheids-
vorderingen niet instelt, waardoor het vennoot-
schapsvermogen en - bij wijze van patrimoniale
reflexschade - de waarde van de aandelen niet wordt
hersteld, valt te verkiezen dat er indirect en onvolko-
men wordt vergoed. Zoals hoger in nr. 2 uiteengezet
kan een historische ‘peildatum’ daarbij één van de
technieken zijn om sluimerende aansprakelijkheids-
vorderingen mee in de waardering op te nemen.

Het voorgaande betekent uiteraard niet dat de ont-
binding of het faillissement geen invloed heeft op de
beoordeling van een vordering tot uitsluiting of uit-
treding. Het is een belangrijk feitelijk element waar-
mee de rechter in zijn belangenafweging rekening
moet houden en dat eerder doorweegt naar het afwij-
zen van een vordering. Conceptueel : het vennoot-
schapsbelang zal als positieve verantwoording gro-
tendeels wegvallen, zodat de rechter het niet meer
zal laten opwegen tegen de belangen van de ver-
weerder in zijn belangenafweging. Praktisch : de ver-
effening door de vereffenaar en vooral de curator
kan waarborgen bieden die een waardering-bij-bena-
dering in het kader van de geschillenregeling overbo-
dig maken. Dit is overigens een reden waarom soms
de gerechtelijke ontbinding de voorkeur geniet bo-
ven een geschillenregeling, wat in omgekeerde rich-
ting illustreert dat niet te lineair mag worden gedacht
over de subsidiaire aard van de geschillenregeling(40). 

39. Commissieverslag, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 1132/13, p. 130.
40. Zie M. WAUTERS, “Geschillenregeling en gerechtelijke ontbinding”,

T.R.V. 2001, 498-500.

37. Gent 16 juni 2003, T.R.V. 2004, 349.
38. Vz. Kh. Leuven  25 november 2003, T.R.V. 2004, 282, voetnoot 1.
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Het gaat echter te ver om op grond hiervan als abso-
lute regel te stellen dat vorderingen in het kader van
de geschillenregeling niet meer kunnen worden inge-
willigd na het faillissement of de ontbinding van de
vennootschap.

Een absolute uitsluiting van de geschillenregeling na
faillissement of ontbinding zet ook de poort open voor
chicaneuze faillissementen en vooral ontbindingen,
enkel uitgelokt met het oogmerk een dreigende of
ingestelde geschillenregeling onmogelijk te maken.

Zeker bij een vordering tot gedwongen overname in
een gefailleerde vennootschap dient een historische
‘peildatum’ erg omzichtig te worden gebruikt. Als de
‘peildatum’ wordt geplaatst op een ogenblik dat de
vennootschap nog in bonis was - de enige hypothese
waarin de vorderende aandeelhouder nog een bete-
kenisvolle prijs zal krijgen - zegt de rechter immers
impliciet dat er in de gefailleerde vennootschap nog
een omvangrijke latente aansprakelijkheidsvordering
zit. We zitten dan immers zeer ver van het hierboven
(nr. 2) geciteerde simpele voorbeeld van Primus en
Secundus die het erover eens waren dat een waarde-
ring op een historische ‘peildatum’ de actuele waarde
weergaf. Na faillissement zal de verwerende aandeel-
houder immers in de praktijk altijd beweren dat er
sinds de historische ‘peildatum’ en het faillissement
omstandigheden zijn geweest - andere uiteraard dan
een fout van hem - waardoor de vennootschap insol-
vent is geworden. Een rechter kan zich dan niet ach-
ter die historische ‘peildatum’ verschuilen om niet te
moeten trancheren over fout en schade. Een vorde-
ring tot gedwongen overname met een waardering
aan een historische ‘peildatum’ kan in die omstandig-
heden enkel worden toegekend als er een duidelijke
fout is in hoofde van de verweerder die in causaal ver-
band staat met het faillissement van de vennootschap.
Bovendien kan de rechter rekening houden met b.v.
economische ontwikkelingen sinds de ‘peildatum’ om
de waardering op die ‘peildatum’ aan te passen.

6. Conclusie — Reeds eerder is de vraag gerezen of
door de geschillenregeling nog plaats is voor de
gerechtelijke ontbinding(41). Terecht is erop gewezen
dat in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden waar-
bij aan de continuïteit van de rechtspersoon geen
hoge waarde dient te worden gehecht, de gerechte-
lijke ontbinding van de vennootschap te verkiezen
valt boven de gedwongen overname; een ontbinding
laat in theorie een meer ordentelijke afwikkeling van
de onderlinge verhoudingen toe, en daarom ook een
meer correcte waardering(42).

Bovenstaande uitspraken stellen de omgekeerde
vraag aan de orde : is er nog plaats voor de geschil-
lenregeling, en meer bepaald de vordering tot ge-
dwongen overname, gegeven een vereffening in het
kader van een ontbinding of faillissement ? We heb-
ben verdedigd dat de ontbinding of het faillissement
niet betekent dat een vordering tot gedwongen over-
name automatisch moet worden afgewezen. Discon-

tinuïteit van de rechtspersoon vermijden is niet het
enige legitieme doel waarvoor een geschillenregeling
kan worden gebruikt (boven nr. 5).

Zeker bij faillissement zal het feitelijke belang van de
vorderende aandeelhouder erin bestaan dat hij een
waardering krijgt gebaseerd op een ‘peildatum’ van
vóór het faillissement dat per hypothese de aandelen
waardeloos heeft gemaakt. We hebben getracht aan
te tonen dat het vervroegen van de ‘peildatum’ geen
verkapte aansprakelijkheidsvordering is maar - zowel
in een continuïteit- als een discontinuïteitscenario -
één van de technieken om een beweerde aanspra-
kelijkheidsvordering als vennootschapsactief te waar-
deren (boven nr. 2). Het lijkt ons dan ook niet correct
hier te spreken van een afwending van procedure.

De techniek van de ‘peildatum’ blijft ook bij een ver-
effening relevant omdat de realiteit is dat aan-
sprakelijkheidsvorderingen tegen vennootschaps-
insiders vaak niet worden ingesteld door curators of
vereffenaars. Zeker bij een ontbinding zal bovendien
vaak de vereffenaar niet de nodige waarborgen van
onafhankelijkheid bieden. Bovendien bieden alterna-
tieven voor de techniek van de ‘peildatum’, zoals een
minderheidsvordering (boven nr. 3) of een persoon-
lijke vordering (boven nr. 4) de beknelde aandeel-
houder weinig comfort.

Hiermee is niet gezegd dat de vordering tot gedwon-
gen overname een nieuwe toekomst wacht als Ersatz
voor een ordentelijke vereffening. De waardering-bij-
benadering is een “kost” van de geschillenregeling die
de rechter altijd in zijn belangenafweging dient mee te
nemen; dit geldt des te meer bij een vereffening, omdat
dan minstens theoretisch een correcte afwikkeling
mogelijk wordt. Anderzijds dient met realisme naar de
mogelijkheden van een vereffening te worden geke-
ken. Op grond van zijn discretionaire bevoegdheid ter
zake is het daarom in bepaalde gevallen aangewezen
dat ook nog na ontbinding of faillissement de rechter
de techniek van het vervroegen van de ‘peildatum’
hanteert om een beweerde aansprakelijkheidsvorde-
ring mee te nemen in de waardering. Wel zal na fail-
lissement een vordering tot gedwongen overname met
een ‘peildatum’ van vóór het faillissement slechts uit-
zonderlijk kunnen worden toegekend (boven nr. 5).

We hebben getracht aan te tonen dat het gebruik van
de techniek van de ‘peildatum’ niet impliceert dat de
vorderende aandeelhouder recht heeft op de prijs
van de aandelen op dat ogenblik. De ‘peildatum’ is
slechts een binnenweg om de waarde te bepalen op
het ogenblik van de eigendomsovergang van de aan-
delen. De ‘peildatum’ is daarom het startpunt van een
waardering, niet een eindpunt. Een historische ‘peil-
datum’ belet niet dat bij de waardering rekening kan
worden gehouden met latere ontwikkelingen in het
fortuin of het beheer van de vennootschap.

Joeri Vananroye

trv 2007 304

42. M. WAUTERS, “Geschillenregeling en gerechtelijke ontbinding”, 41. Zie o.a. Gent 29 september 2000, T.R.V. 2001, 492.

© Uitgeverij Biblo nv - This copy is licenced to 134.58.253.57


