
De geschillenregeling De uitsluiting en uittreding ten laste van het 
vennootschapsvermogen

BV en CV

In de CV geldt dit automatisch (van rechtswege) en 
kunnen de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting niet 
ontnomen worden in de statuten.

In de BV bestaat deze exit-mogelijkheid – naar keuze 
uittreding en/of uitsluiting – alleen als de statuten ze 
voorzien.

In beide gevallen regelen de statuten de modaliteiten. 
Er zijn wel enkele dwingende wettelijke bepalingen waar 
de statuten niet van kunnen afwijken.

Voor de uittreding is geen gegronde reden vereist. Dit 
kan dus zonder opgave van redenen. (Uittreding door 
oprichters kan pas vanaf het derde boekjaar na 
oprichting.)

Ook een uittreding van rechtswege kan worden voorzien 
in de statuten, bv. bij overlijden, 
onbekwaamverklaring …

Voor de uitsluiting is een wettige reden of een andere 
in de statuten vermelde reden vereist.

Via een procedure voor de rechtbank, doorgaans in 
twee fases: 

De procedure start buiten de rechtbank om (maar kan 
wel uitmonden in een procedure bij miskenning van 
rechten).

1.       Een tussenvonnis over de vraag of tot uittreding 
kan of tot uitsluiting moet worden overgegaan.

Verslaggeving op de jaarvergadering is vereist, met in 
de BV eveneens bijkomende formaliteiten voor de 
notaris.

Bij uittreding: op eigen initiatief van de aandeelhouder.

Bij uitsluiting: de algemene vergadering moet de 
uitsluiting bij (gemotiveerd) besluit uitspreken.
In de CV kan deze bevoegdheid statutair aan het 
bestuursorgaan worden toegekend.

De waardering van de aandelen waaruit de prijs 
resulteert, gebeurt door een deskundige-cijferberoeper 
aan de hand van – in de regel – de going concern -
marktwaarde van de onderneming.

De statuten bepalen het bedrag van het 
scheidingsaandeel. 
Ze kunnen differentiëren naargelang het geval (cf. bad 
en good leaver) en zelfs geen enkel scheidingsaandeel 
voorzien, hoewel dit in bepaalde gevallen betwist kan 
worden.

De rechter moet contractuele clausules specifiek 
geschreven voor de uittreding of uitsluiting respecteren, 
tenzij ze aanleiding geven tot een kennelijk onredelijke 
prijs.

Als de statuten niets voorzien, geldt een wettelijke 
boven grens. (Een wettelijke onder grens is niet 
voorzien.) Het scheidingsaandeel is dan gelijk aan het 
bedrag van de werkelijk gestorte en nog niet 
terugbetaalde inbreng voor de aandelen, maar 
begrensd tot de netto-actief waarde van de aandelen 
zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.

Uittreding: artikel 5:154 en 5:156 WVV (BV) en artikel 
6:120 en 6:121 e.v. WVV (CV)

Uitsluiting: artikel 5:155 WVV (BV) en artikel 6:123 WVV 
(CV)

Op welke vennootschappen is de 
regeling van toepassing?

BV en NV 

Welke voorwaarden gelden? Gegronde redenen zijn vereist (bv. ernstige en 
duurzame onenigheid).

Hoe wordt de prijs voor de 
aandelen bepaald?

Juridische grondslag Artikelen 2:60 - 2:69 e.v. WVV

Hoe gebeurt de exit?

2.       In het bevestigende geval volgt hierop een 
eindvonnis, na prijsbepaling door de deskundige.

Wie neemt de aandelen over? Een of meerdere andere aandeelhouders die betrokken 
zijn bij de gerechtelijke procedure en daartoe 
aangewezen worden in de gerechtelijke uitspraak, 
kopen de aandelen tegen betaling van de koopprijs.

De aandelen gaan teniet. De ‘prijs’ voor de aandelen, 
het zogenaamde scheidingsaandeel, wordt betaald door 
de vennootschap. Effectieve betaling kan pas gebeuren 
als de wettelijke toets volgens de balans- en 
liquiditeitstest positief uitvalt.

Wie beslist? De voorzitter van de ondernemingsrechtbank (zoals in 
kort geding) van de zetel van de vennootschap.


