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Inleiding 

 

1. De notaris krijgt cliënten over de vloer die zich willen informeren over een aangepaste 

juridische inrichting voor hun onderneming. De notaris informeert hen over de verschillende 

vennootschapsvormen die het Belgisch recht rijk is, elke vorm met zijn voor- en nadelen. De 

cliënten blijken na de uiteenzetting gewonnen voor de vorm van een naamloze 

vennootschap, mede gezien het prestige dat een naamloze vennootschap uitstraalt. 

Dezelfde cliënten hechten echter ook veel belang aan de familiale tint van de onderneming 

en wensen de vennootschap om die reden een besloten karakter te geven… 

 

2. De aandelen in een naamloze vennootschap zijn onderworpen aan het principe van de 

vrije overdraagbaarheid.1 De principiële overdraagbaarheid vormt een weerspiegeling van de 

in art. 1598 B.W. uitgedrukte regel dat “alles wat in de handel is, verkocht kan worden indien 

geen bijzondere wetsbepalingen de vervreemding ervan verbieden”. De vrije 

overdraagbaarheid vindt zijn voornaamste grondslag echter in het vennootschapsrecht. De 

naamloze vennootschap vormt namelijk de kapitaalvennootschap bij uitstek waarin de 

anonimiteit van de aandeelhouders centraal staat. De persoon van de aandeelhouders 

behoort met andere woorden niet tot het wezen van de vennootschap.2 De vrije 

overdraagbaarheid van aandelen wordt dan ook uitdrukkelijk bevestigd in art. 476 W. Venn. 

dat stelt dat “het kapitaal van de naamloze vennootschap verdeeld is in vrij overdraagbare 

aandelen”.  

 

3. De principiële overdraagbaarheid wordt in verscheidene situaties echter als hinderlijk 

ervaren. Daarom wordt van oudsher aanvaard dat beperkingen aangebracht kunnen worden 

aan de vrije overdraagbaarheid van aandelen.3 De beperkingen die worden aangebracht 

                                                
1
E. POTTIER, “Les cessions d’actions ou de parts au sein des societies anonymes, des societies 

privées à responsabilité limitée et des societies coopérativesé”, in O. CAPRASSE (ed.) Le statut des 
actoinnaires (SA, SPRL, SC) - questions spéciales, Brussel, Larcier, 2006, 16; D. VAN GERVEN, 
“Overdrachtsbeperkingen van aandelen”, in A. VERBEKE, H. DERYCKE, P. LALEMAN en D. VAN GERVEN 
(eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 50 en M. 
WYCKAERT, “Overdrachtsbeperkingen en stemrecht” in F. BOUCKAERT, K. GEENS en F. HELLEMANS 
(eds.), De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995 (eds.), Kalmthout, Biblio, 1995, 97.  
2
 Memorie van toelichting over het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten betreffende de 

handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935, in het kader van een doorzichtige 
organisatie van de markt van de ondernemingen en van de openbare overnamebiedingen, Parl.St. 
Senaat 1990-1991, nr. 1107/1, 52-53; V. DE CORT, “Voorkoop- en aanvaardingsclausules in de 
Belgische naamloze vennootschap”, T. Not. 1999, 340 en D. VAN GERVEN, “De draagwijdte van de 
nieuwe regeling inzake overdraagbaarheidsbeperkingen”, TRV 1992, 302. 
3
 P. REMELS, “Overdrachtsbeperkende clausules in naamloze vennootschappen”, Jura Falc. 1997-

1998, 404-406; D. VAN GERVEN, “Overdrachtsbeperkingen van aandelen”, in A. VERBEKE, H. DERYCKE, 
P. LALEMAN en D. VAN GERVEN (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, 



 

2 
 

moeten evenwel steeds rekening houden met het uitgangspunt van de vrije 

overdraagbaarheid. De overdrachtsbeperkingen mogen immers niet tot gevolg hebben dat 

een aandeelhouder zich onder geen enkel beding kan terugtrekken uit de vennootschap.4  

 

4. De notaris kan in bovenbeschreven situatie dus tegemoet komen aan de - op het eerste 

zicht - tegenstrijdige wensen van zijn cliënten. Door toevoeging van overdrachtsbeperkingen 

in de statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst kan hij de intuïtu pecuniae gedachte 

ten grondslag aan de naamloze vennootschap modelleren in de richting van een intuïtu 

personae vennootschap.5 De redactie van dergelijke clausules vereist echter de grootste 

omzichtigheid opdat de geldigheid ervan niet in het gedrang zou komen en opdat de 

aandeelhouders bij de uitvoering ervan niet op praktische problemen zouden stuiten.6 Deze 

masterproef heeft dan ook als doelstelling de aandachtspunten bij de redactie van 

overdrachtsbeperkingen bloot te leggen. Deze aandachtspunten vormen het voorwerp van 

het eerste deel van deze masterproef. 

 

5. De notaris moet omwille van efficiëntieoverwegingen ook de afdwingbaarheid van 

overdrachtsbeperkingen in het achterhoofd houden. De afdwingbaarheid houdt vooreerst 

nauw verband met de vraag naar de tegenstelbaarheid van overdrachtsbeperkingen. De 

behandeling van deze vraag noodzaakt tot het maken van een onderscheid tussen 

conventionele en statutaire overdrachtsbeperkingen. De rechtsleer neemt immers aan dat 

deze in verschillende mate tegenstelbaar zijn aan derden zodat ook de afdwingbaarheid van 

overdrachtsbeperkingen varieert naargelang hun verschijningsvorm. De notaris heeft dus 

een belangrijke informatietaak bij de keuze voor de ene of de andere vorm. Daarnaast 

gebiedt de doelmatigheid de notaris aandacht te besteden aan de versteviging van 

overdrachtsbeperkingen. De afdwingbaarheidsaspecten zullen worden behandeld in het 

tweede deel van deze masterproef.  

                                                                                                                                                   
Larcier, 2009, 50 en B. WAÛTERS, “De aanpassing van blokkeringsclausules”, in K. GEENS, F. 
HELLEMANS en L. WEYTS (eds.), Statutenwijziging doorgelicht, Brugge, Die Keure, 1999, 173-176. 
4
 V. DE CORT, “Voorkoop- en aanvaardingsclausules in de Belgische naamloze vennootschap”, T. Not. 

1999, 341; J.M. NELISSEN-GRADE, “Goedkeurings- en voorkoopclausules in de naamloze 
vennootschap. Overeenkomsten betreffende de uitoefening van het stemrecht”, in JAN RONSE 

INSTITUUT, NV en BVBA na de wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblio, 1992, 57 en D. VAN GERVEN, 
“Overdrachtsbeperkingen van aandelen”, in A. VERBEKE, H. DERYCKE, P. LALEMAN en D. VAN GERVEN 
(eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 50. 
5
 B. WAÛTERS, “De aanpassing van blokkeringsclausules”, in K. GEENS, F. HELLEMANS en L. WEYTS 

(eds.), Statutenwijziging doorgelicht, Brugge, Die Keure, 1999, 173. 
6
 H. GEINGER, “Continuïteitsverzekerende constructies in de naamloze vennootschap: 

overdrachtsbeperkingen m.b.t. de aandelen en stemafspraken”, in P. BEVERNAGE, K. BYTTEBIER, P. 
COLLE en R. FELTKAMP (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1996, 422 en L. LERUT, “De aandeelhoudersovereenkomst bij notariële akte: 
why not?”, Not. Fisc. M. 2010, 284. 
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DEEL I: 

De redactie van overdrachtsbeperkingen 

 

INLEIDING 

6. De huidige regeling betreffende overdrachtsbeperkingen heeft een lange geschiedenis 

achter de rug. Oorspronkelijk bestond geen enkele wettelijke regeling voor 

overdrachtsbeperkingen. Doch overdrachtsbeperkingen werden algemeen aanvaard door de 

rechtspraak en de rechtsleer op voorwaarde dat ze de aandelen niet onoverdraagbaar 

maakten en dat ze niet in het vaarwater kwamen van het verbod betreffende toekomstige 

nalatenschappen ex art. 1130, lid 2 B.W. De contractuele vrijheid kreeg dus vrij spel binnen 

de grenzen van deze twee beperkingen.7  Ondanks de wijdverbreide praktijk van 

overdrachtsbeperkingen greep de wetgever pas regelgevend in bij de hervorming van het 

vennootschapsrecht in 1991.8 De wettelijke regeling werd echter niet op gejuich onthaald 

gezien ze aanleiding gaf tot allerhande discussies. Deze discussies hadden onder andere 

betrekking op de vraag naar de geldigheid van andere overdrachtsbeperkingen dan 

goedkeurings- en voorkeurclausules. De wet voorzag immers enkel in een regeling voor 

deze vormen van overdrachtsbeperkingen. De rechtsonzekerheid omtrent de geldigheid van 

de andere overdrachtsbeperkingen betekende in elk geval een stap terug daar deze 

beperkingen voorheen op weinig of geen bezwaar stuitten.9 De wetgevende instanties 

kwamen in 1995 echter op de proppen met een reparatiewet die een terugkeer betekende 

naar het oude regime.10 De regelgeving hieruit voortvloeiend is op heden nog steeds van 

kracht.11 De algemene regel houdt in dat de overdracht van aandelen en andere effecten kan 

beperkt worden door alle mogelijke clausules. De soepelheid die blijkt uit deze algemene 

regel neemt niet weg dat veel zorg moet besteed worden aan de redactie van 

overdrachtsbeperkingen.12 Deze zorg is vooreerst van groot belang voor de geldigheid van 

                                                
7
 P. REMELS, “Overdrachtsbeperkende clausules in naamloze vennootschappen”, Jura Falc. 1997-

1998, 404-406 en B. WAÛTERS, “De aanpassing van blokkeringsclausules”, in K. GEENS, F. HELLEMANS 
en L. WEYTS (eds.), Statutenwijziging doorgelicht, Brugge, Die Keure, 1999, 173-174. 
8
 Zie wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen 

gecoördineerd op 30 november 1935, BS 26 juli 1991, 16516. 
9
 P. REMELS, “Overdrachtsbeperkende clausules in naamloze vennootschappen”, Jura Falc. 1997-

1998, 405-406; B. WAÛTERS, “De aanpassing van blokkeringsclausules”, in K. GEENS, F. HELLEMANS 
en L. WEYTS (eds.) Statutenwijziging doorgelicht, Brugge, Die Keure, 1999, 174-175 en P. VAN 

HOOGHTEN, “Aandeelhoudersovereenkomsten na de wet van 13 april 1995”, DAOR 1997, afl. 41, 47. 
10

 Zie wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen gecoördineerd 
op 30 november 1935, BS 17 juli 1995, 17492. 
11

 Zie art. 510 W. Venn. 
12

 D. LEERMAKERS en B. MOERMAN, “Overdrachtsbeperkingen en stemafspraken”, Cah. Jur. 1996, afl. 
4, 54; P. REMELS, “Overdrachtsbeperkende clausules in naamloze vennootschappen”, Jura Falc. 
1997-1998, 406-407; B. WAÛTERS, “De aanpassing van blokkeringsclausules”, in K. GEENS, F. 
HELLEMANS en L. WEYTS (eds.), Statutenwijziging doorgelicht, Brugge, Die Keure, 1999, 175-176 en P. 
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de overdrachtsbeperkingen. De geldigheid is in de huidige regeling immers niet 

onvoorwaardelijk (HOOFDSTUK 1). De steller van een overdrachtsbeperking moet ook 

anticiperen op praktische problemen die kunnen rijzen bij de uitvoering ervan. De 

contractuele vrijheid heeft immers als keerzijde dat een groter risico bestaat op praktische 

moeilijkheden. Derhalve moeten overdrachtsbeperkingen nauwgezet geredigeerd worden 

(HOOFDSTUK 2).13 

 

HOOFDSTUK 1: De geldigheid van overdrachtsbeperkingen 

7. De geldigheid van de overdrachtsbeperkingen moet enerzijds worden gezien in het licht 

van het vennootschapsrecht (AFDELING 1) en anderzijds in het licht van het burgerlijk recht 

(AFDELING 2).  

 

8. De regels die op vennootschapsrechtelijk vlak centraal staan liggen vervat in art. 510 W. 

Venn. Deze bepaling stipuleert het volgende:  

 

“De statuten, de authentieke akten betreffende de uitgifte van converteerbare obligaties of van 

warrants en alle andere overeenkomsten kunnen perken stellen op de overdraagbaarheid, 

onder levenden of bij overlijden, van aandelen op naam of aan toonder of gedematerialiseerde 

aandelen, van warrants of van alle andere effecten die recht geven op de verkrijging van 

aandelen, daaronder begrepen de converteerbare obligaties, obligaties met voorkeurrecht of 

de in aandelen terugbetaalbare obligaties. 

Onvervreemdbaarheidsclausules moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op 

grond van het belang van de vennootschap. 

Wanneer de beperking evenwel voortvloeit uit een goedkeuringsclausule of uit een clausule 

die in een voorkooprecht voorziet, mag de toepassing van die clausules niet tot gevolg hebben 

dat de onoverdraagbaarheid verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de 

datum van het verzoek om goedkeuring of van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te 

oefenen. 

Wanneer de in het derde lid bedoelde clausules voorzien in een termijn van meer dan zes 

maanden, wordt deze van rechtswege ingekort tot zes maanden.” 

 

9. De algemene regel wordt weergegeven in het eerste lid van deze bepaling en houdt in dat 

overdrachtsbeperkingen geldig zijn. De draagwijdte van de algemene regel wordt ruim 

opgevat (§ 1). De volgende leden van art. 510 W. Venn. behandelen bepaalde 

overdrachtsbeperkingen, onvervreemdbaarheidsclausules enerzijds (§ 2) en goedkeurings- 

                                                                                                                                                   
VAN HOOGHTEN, “Aandeelhoudersovereenkomsten na de wet van 13 april 1995”, DAOR 1997, afl. 41, 
47. 
13

 V. DE CORT, “Voorkoop- en aanvaardingsclausules in de Belgische naamloze vennootschap”, T. 
Not. 1999, 344. 
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en voorkeurclausules anderzijds (§ 3). De geldigheid van deze clausules wordt in die 

bepalingen afhankelijk gemaakt van bijzondere voorwaarden.14 De overdrachtsbeperkingen 

die geen onvervreemdbaarheids-, goedkeurings- of voorkeurclausule omvatten zijn geldig 

zonder dat enige bijzondere voorwaarde in acht moet genomen worden (§ 4). Desalniettemin 

mag het uitgangspunt van de vrije overdraagbaarheid niet uit het oog verloren worden: elke 

overdrachtsbeperking die aandelen geheel onvervreemdbaar maakt is verboden en nietig 

wegens strijdigheid met de openbare orde.15 De overdrachtsbeperkingen die niet 

beantwoorden aan de bijzondere voorwaarden vereist door art. 510 W. Venn. worden 

gesanctioneerd door art. 510, lid 4 W. Venn. en art. 551, § 2 W. Venn. (§ 5). 

 

10. De clausule die beantwoordt aan de vereisten van art. 510 W. Venn. is echter niet per se 

geldig. De steller van deze vennootschapsrechtelijke clausules moet immers ook aandacht 

hebben voor bepalingen uit het burgerlijk recht. De eerste regel, waarop ook in de 

parlementaire voorbereiding wordt gealludeerd, is het verbod van erfovereenkomsten ex art. 

1130, lid 2 B.W. (§ 1). Daarnaast moet ook de reserveregeling in acht genomen worden bij 

de redactie van overdrachtsbeperkingen. De reservataire erfgenaam wordt namelijk 

beschermd wat overdrachtsbeperkingen mogelijks onwerkzaam maakt (§ 2). De laatste 

vereiste heeft specifiek betrekking op voorkeurclausules. Deze clausules moeten een 

bepaalde of bepaalbare prijs hebben om geldig te zijn (§ 3).  

 

AFDELING 1: Het vennootschapsrecht: art. 510 W. Venn. 

 

§ 1. De algemene regel: geldigheid van overdrachtsbeperkingen 

11. De mogelijkheid de overdracht van effecten te beperken wordt uitdrukkelijk bevestigd in 

art. 510, lid 1 W. Venn. De draagwijdte van deze bepaling wordt in drie opzichten ruim 

opgevat. 

 

12. De overdrachtsbeperkingen kunnen vooreerst op allerhande plaatsen verschijnen: in de 

statuten, bij oprichting of bij statutenwijziging, in authentieke akten betreffende de uitgifte van 

                                                
14

 F. FERON, “Les conventions d’actionnaires après la loi du 13 avril 1995”, T.B.H. 1996, 680-689 en P. 
VAN HOOGHTEN, “Aandeelhoudersovereenkomsten na de wet van 13 april 1995”, DAOR 1997, afl. 41, 
47. 
15

 V. DE CORT, “Voorkoop- en aanvaardingsclausules in de Belgische naamloze vennootschap”, T. 
Not. 1999, 354; H. GEINGER, “Continuïteitsverzekerende constructies in de naamloze vennootschap: 
overdrachtsbeperkingen m.b.t. de aandelen en stemafspraken”, in P. BEVERNAGE, K. BYTTEBIER, P. 
COLLE en R. FELTKAMP (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1996, 410; L. LERUT, “De aandeelhoudersovereenkomst bij notariële akte: why 
not?”, Not. Fisc. M. 2010, 284 en M. WYCKAERT, “Overdrachtsbeperkingen en stemrecht” in F. 
BOUCKAERT, K. GEENS en F. HELLEMANS (eds.), De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 
1995, Kalmthout, Biblio, 1995, 97. 
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converteerbare obligaties of van warrants en in alle andere overeenkomsten. De wet spreekt 

van “alle andere overeenkomsten” wat impliceert dat overdrachtsbeperkingen niet alleen 

kunnen voortvloeien uit overeenkomsten tussen aandeelhouders onderling, maar ook uit 

overeenkomsten met derden.16 Denk bijvoorbeeld aan een overdrachtsbeperking in een 

overeenkomst tussen een kapitaalkrachtige aandeelhouder en een kredietverstrekker die 

belang hecht aan de aanwezigheid van die aandeelhouder in de vennootschap.17  

 

13. De ruime strekking van de bepaling komt ook tot uiting in de grote waaier van effecten 

die aan overdrachtsbeperkingen onderworpen kan worden. De beperkingen kunnen 

betrekking hebben op aandelen op naam, aandelen aan toonder, gedematerialiseerde 

aandelen, warrants of andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen zoals 

converteerbare obligaties, obligaties met voorkeurrecht en in aandelen terugbetaalbare 

obligaties. De wetgever maakte daarentegen geen melding van overdrachtsbeperkingen ten 

aanzien van winstbewijzen zodat deze buiten het toepassingsgebied van art. 510 W. Venn. 

blijven. Daarom moet omtrent winstbewijzen teruggegrepen worden naar de 

gemeenrechtelijke principes, zijnde de principes van vóór het eerste wetgevend optreden.18  

 

14. De brede reikwijdte wordt tot slot bewerkstelligd doordat overdrachtsbeperkingen van 

toepassing kunnen zijn op overdrachten van heel verscheiden aard. De beperkingen kunnen 

enerzijds slaan op overdrachten bij leven, bijvoorbeeld ingevolge verkoop, schenking, ruil of 

inbreng, en anderzijds op overdrachten bij overlijden, bijvoorbeeld ingevolge testament of 

wettelijke devolutie.19 De bevestiging van de mogelijkheid de overdracht bij overlijden te 

beperken vormt nochtans geen vrijgeleide. Deze beperkingen moeten immers nog steeds 

beantwoorden aan de principes van het burgerlijk recht.20  

 

  

                                                
16

F. FERON, “Les conventions d’actionnaires après la loi du 13 avril 1995”, T.B.H. 1996, 680 en B. 
WAÛTERS, “De aanpassing van blokkeringsclausules”, in K. GEENS, F. HELLEMANS en L. WEYTS (eds.), 
Statutenwijziging doorgelicht, Brugge, Die Keure, 1999, 176-177. 
17

 P. REMELS, “Overdrachtsbeperkende clausules in naamloze vennootschappen”, Jura Falc. 1997-
1998, 401.  
18

 Kh. Hasselt 8 maart 2004, TRV 2004, 250-251; J. LIEVENS, De Reparatiewet Vennootschapsrecht. 
Een commentaar bij de wet van 13 april 1995, Gent, Mys en Breesch, 1995, 44 en P. VAN HOOGHTEN, 
“Aandeelhoudersovereenkomsten na de wet van 13 april 1995”, DAOR 1997, afl. 41, 49. 
19

 P. REMELS, “Overdrachtsbeperkende clausules in naamloze vennootschappen”, Jura Falc. 1997-
1998, 409-410 en B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij niet-publieke 
naamloze vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 
2011, 276. 
20

 Zie infra, randnummers 31-38. 
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§ 2. De bijzondere regels voor onvervreemdbaarheidsclausules 

 

A. Algemeen 

15. Een onvervreemdbaarheidsclausule, ook wel blokkeringsclausule genaamd, houdt in dat 

de partners hun effecten gedurende een bepaalde periode niet mogen overdragen.21 Deze 

clausule wordt ingegeven door de bedoeling bepaalde personen voor een zekere tijd in de 

vennootschap te houden. Daarbij kan gedacht worden aan de partners in een joint-venture, 

die van elkaar verwachten dat ze partner blijven opdat het beoogde project tot een goed 

einde zou komen.22 De bedoeling om personen in een vennootschap te houden bestaat ook 

bij een lock-up-clausule, een variant van de onvervreemdbaarheidsclausule. Die clausule 

moet verhinderen dat de markt zou worden verstoord door een massale verkoop van 

aandelen naar aanleiding van een beursintroductie.23 De onderliggende reden voor 

onvervreemdbaarheid kan dus van heel verscheiden aard zijn. 24 De reden blijkt niettemin 

van groot belang voor de geldigheid van onvervreemdbaarheidsclausules daar art. 510, lid 2 

W. Venn. vereist dat een onvervreemdbaarheidsclausule steeds in het belang van de 

vennootschap is (B.).  Daarenboven moet zulke clausule in de tijd beperkt zijn wil haar 

geldigheid niet in het gedrang komen (C.). 

 

B. De onvervreemdbaarheidsclausule moet steeds in het belang van de vennootschap 

zijn 

16. De steller van een onvervreemdbaarheidsclausule moet erop toezien dat de clausule 

beantwoordt aan het vennootschapsbelang. Daarom is het aangeraden de clausule blijk te 

                                                
21

 F. CLEEREN, “De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders”, Accountancy & Tax 
2002, afl. 2, 24 en V. DE CORT, “Voorkoop- en aanvaardingsclausules in de Belgische naamloze 
vennootschap”, T. Not. 1999, 355. 
22

 P. REMELS, “Overdrachtsbeperkende clausules in naamloze vennootschappen”, Jura Falc. 1997-
1998, 402 en D. VAN GERVEN, “De draagwijdte van de nieuwe regeling inzake 
overdraagbaarheidsbeperkingen”, TRV 1992, 303. 
23

 B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij niet-publieke naamloze 
vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds), 
Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 
2011, 280. 
24

 De rechtsleer noemt onvervreemdbaarheids-, blokkerings- én standstill-clausules meestal in één 
adem, zie bijvoorbeeld, F. HELLEMANS en F. JENNÉ, “Aandelen/Aandeelhoudersovereenkomsten” in A. 
VERBEKE, H. DERYCKE, P. LALEMAN en D. VAN GERVEN (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: 
rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 34. De meerderheidsstrekking meent immers dat deze drie 
begrippen dezelfde lading dekken. Bepaalde auteurs maken echter een nuance omtrent standstill-
clausules. Deze auteurs stellen dat de partners zich bij deze clausules verbinden om geen of slechts 
een beperkt aantal effecten van de andere partners te verwerven. Deze clausules creëren dus een 
specifieke soort van onvervreemdbaarheid gezien deze in hoofde van diegene die zijn effecten wenst 
over te dragen een verbod tot overdracht impliceren aan de partner gebonden door de standstill-
clausule. Zie F. FERON, “Les conventions d’actionnaires après la loi du 13 avril 1995”, T.B.H. 1996, 
678; B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij niet-publieke naamloze 
vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 
2011, 279-280 en B. WAÛTERS, “De aanpassing van blokkeringsclausules”, in K. GEENS, F. HELLEMANS 
en L. WEYTS (eds.) Statutenwijziging doorgelicht, Brugge, Die Keure, 1999, 178. 
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doen geven van overeenstemming met deze voorwaarde. De invulling van het begrip vormt 

echter het voorwerp van discussie. De meerderheid meent dat het vennootschapsbelang de 

resultante is van verschillende bij de vennootschap betrokken belangen, zoals deze van de 

aandeelhouders, de werknemers, de schuldeisers en zelfs van de regio. Deze opvatting die 

de vennootschap als een going concern beschouwd wordt ook gevolgd in de rechtspraak.25 

Daartegenover staat de enge stelling die het vennootschapsbelang als het collectief 

winstbejag van de aandeelhouders definieert. De vennootschap vormt in deze visie met 

andere woorden een profit-center voor de aandeelhouders.26 Deze discussie vormt echter 

niet de grootste moeilijkheid bij de toepassing van deze geldigheidsvoorwaarde. 

 

17. De toets aan het vennootschapsbelang moet naar de letter van de wet op een positieve 

wijze opgevat worden. Onvervreemdbaarheidsclausules moeten bijgevolg bevorderend zijn 

voor het vennootschapsbelang. De praktijk ervaart de positieve benadering echter als een 

hinderpaal in situaties waarin onvervreemdbaarheidsclausules gerechtvaardigd aanvoelen, 

maar op het vennootschapsbelang stuiten omdat ze geen bevorderende werking hebben. 

Daarbij kan gedacht worden aan onvervreemdbaarheidsclausules die een minderjarige 

moeten beschermen tot het bereiken van de meerderjarigheid. Die clausules werden in het 

verleden wel als geldig beschouwd omdat toen werd uitgegaan van een toets aan het 

ruimere, legitiem belang.27 Daarom pleit sommige rechtsleer voor een negatieve benadering 

van de toets aan het vennootschapsbelang. Die rechtsleer meent dat 

onvervreemdbaarheidsclausules in eerste instantie getoetst moeten worden aan het belang 

van de aandeelhouders die de overdraagbaarheid van hun aandelen vrijwillig beperken, om 

vervolgens een onderzoek te doen naar een eventuele strijdigheid met het 

vennootschapsbelang. Deze visie impliceert dus dat het volstaat dat geen afbreuk wordt 

gedaan aan het vennootschapsbelang.28 Desalniettemin vormt deze oplossing voor de 

                                                
25

 Zie bijvoorbeeld Brussel 1 maart 1988, TRV 1988, 115-131. 
26

 H. GEINGER, “Continuïteitsverzekerende constructies in de naamloze vennootschap: 
overdrachtsbeperkingen m.b.t. de aandelen en stemafspraken”, in P. BEVERNAGE, K. BYTTEBIER, P. 
COLLE en R. FELTKAMP (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1996, 417 en B. VAN BRUYSTEGEM, “Art. 510 W. Venn.” in H. BRAECKMANS, K. 
GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Vennooschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbladig. 
27

 J. CERFONTAINE, “Beperkingen inzake de vrije overdraagbaarheid van aandelen en stemafspraken”, 
in RUG FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID, Gandaius Actueel II, Gent, Story-Scientia, 1997, 85-86 en B. 
TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij niet-publieke naamloze 
vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 
2011, 284. 
28

 P. VAN HOOGHTEN, “Aandeelhoudersovereenkomsten na de wet van 13 april 1995”, DAOR 1997, afl. 
41, 52 en M. WYCKAERT, “Overdrachtsbeperkingen en stemrecht” in F. BOUCKAERT, K. GEENS en F. 
HELLEMANS (eds.), De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblio, 1995, 
104. 
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problematiek van de legitieme belangen een interpretatie contra legem.29 Bij de redactie van 

een onvervreemdbaarheidsclausule wordt het vennootschapsbelang omwille van de grotere 

rechtszekerheid bijgevolg beter op een positieve wijze geformuleerd.  

 

18. De onvervreemdbaarheidsclausule moet niet enkel op het ogenblik van haar redactie, 

maar op elk ogenblik van haar bestaan beantwoorden aan het vennootschapsbelang. 

Daarmee wordt afgeweken van de gemeenrechtelijke regel dat de geldigheid van een 

rechtshandeling wordt beoordeeld op het moment dat deze gesteld wordt. De wetgever vond 

de verstrenging van de algemene regel verantwoord gezien de onvervreemdbaarheid in 

bepaalde, gewijzigde omstandigheden niet verdedigd kan worden. De parlementaire 

voorbereiding geeft hierbij het voorbeeld van een vennootschap in moeilijkheden waarin het 

raadzaam is de aandelen opnieuw overdraagbaar te maken om nieuwe aandeelhouders aan 

te trekken.30 De afwezigheid van een vennootschapsbelang geeft echter niet automatisch 

aanleiding tot de nietigheid van de clausule. De rechter zal de conformiteit met het 

vennootschapsbelang immers beoordelen op het moment van de uitspraak. Blijkt dat het 

vennootschapsbelang in het verleden geschonden werd, maar op het moment van de 

uitspraak intact is, dan zal de rechter de nietigheid van de clausule niet uitspreken.31 

 

19. De vraag is natuurlijk wanneer een onvervreemdbaarheidsclausule concreet kan geacht 

worden conform te zijn aan het vennootschapsbelang. De rechtsleer verwijst vaak naar 

onvervreemdbaarheidsclausules in de context van een joint-venture of van een lock-up naar 

aanleiding van een beursintroductie. De onvervreemdbaarheid om tegemoet te komen aan 

de wensen van de financiële instelling die krediet verschaft aan de vennootschap wordt 

eveneens geacht bij te dragen aan de ontwikkeling van de vennootschap.32 De clausule die 

                                                
29

 M. VAN DER HAEGEN, “Les conventions entre actionnaires et les cessions d’actions” in F. 
GLANSDORFF, P. FORIERS en M. VAN DER HAEGEN (eds.), Evolution récente et perspective du droit des 
sociétés commerciales et de l’entreprise en difficulté, Brussel, Jeune Barreau, 1996, 22 en B. 
WAÛTERS, “De aanpassing van blokkeringsclausules”, in K. GEENS, F. HELLEMANS en L. WEYTS (eds.), 
Statutenwijziging doorgelicht, Brugge, Die Keure, 1999, 181-183. 
30

 Verslag over het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, 
gecoördineerd op 30 november 1935, Parl.St. Senaat 1992-94, nr. 1086/2, 44. 
31

 J. CERFONTAINE, “Beperkingen inzake de vrije overdraagbaarheid van aandelen en stemafspraken”, 
in RUG FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID, Gandaius Actueel II, Gent, Story-Scientia, 1997, 86; H. 
GEINGER, “Continuïteitsverzekerende constructies in de naamloze vennootschap: 
overdrachtsbeperkingen m.b.t. de aandelen en stemafspraken”, in P. BEVERNAGE, K. BYTTEBIER, P. 
COLLE en R. FELTKAMP (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1996, 418; L. LERUT, “De aandeelhoudersovereenkomst bij notariële akte: why 
not?”, Not. Fisc. M. 2010, 285 en B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij 
niet-publieke naamloze vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE (eds.), Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, 
Gent, Larcier, 2011, 286. 
32

 B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij niet-publieke naamloze 
vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
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stabiliteit in het aandeelhouderschap beoogt is overeenkomstig de rechtspraak tevens 

aanvaardbaar vanuit de optiek van vennootschapsbelang.33  

 

20. De concrete doelstelling van de clausule komt best tot uiting in de clausule zodat de 

clausule bijvoorbeeld als volgt geformuleerd wordt: 

 

“Ten einde de stabiliteit van de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap te waarborgen, 

van belang voor de continuïteit van het beleid, zullen de aandeelhouders gedurende een 

periode van drie jaar vanaf de datum van de oprichting van de vennootschap behoudens 

unanimiteit tussen alle aandeelhouders, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks enige 

aandelen overdragen.”
34

 

 

Deze clausule geeft meteen blijk van de aanbeveling in de clausule in uitdrukkelijke en ruime 

bewoordingen een verantwoording te geven in het licht van het vennootschapsbelang, 

enerzijds om problemen met de positieve benadering van het criterium te vermijden, 

anderzijds om te anticiperen op eventuele veranderende omstandigheden.35 Desalniettemin 

moet steeds indachtig gehouden worden dat de problemen enkel rijzen indien de rechter 

wordt geraadpleegd omtrent de clausule.  

 

C. De onvervreemdbaarheidsclausule moet in de tijd beperkt zijn 

21. De steller van een onvervreemdbaarheidsclausule moet ervoor zorgen dat de 

onvervreemdbaarheid in de tijd beperkt is. De tweede geldigheidsvoorwaarde vereist 

namelijk dat onvervreemdbaarheidsclausules in de tijd beperkt zijn. De wetgever heeft hierbij 

geen maximale termijn gespecifieerd opdat deze voorwaarde op een soepele wijze, rekening 

houdend met de concrete omstandigheden, ingevuld zou kunnen worden. Deze beoordeling 

moet namelijk gebeuren in het licht van het doel van de onvervreemdbaarheid, dat op zijn 

beurt moet beantwoorden aan het vennootschapsbelang. Derhalve neemt de rechtsleer aan 

dat het mogelijk is dat termijnen van tien tot zelfs twintig jaar gehanteerd worden. Dergelijk 

lange termijn moet dan wel gerechtvaardigd worden door bijzondere omstandigheden.36 

                                                                                                                                                   
Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 
2011, 285. 
33

 Brussel 1 maart 1988, TRV 1988, 125. 
34

 V. SAGAERT en J. DEL CORRAL, “Enkele vermogensrechtelijke twistpunten bij de overdracht van 
aandelen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 
2011, 373. 
35

 J. CERFONTAINE, “Beperkingen inzake de vrije overdraagbaarheid van aandelen en stemafspraken”, 
in RUG FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID, Gandaius Actueel II, Gent, Story-Scientia, 1997, 86. 
36

 J. CERFONTAINE, “Beperkingen inzake de vrije overdraagbaarheid van aandelen en stemafspraken”, 
in RUG FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID, Gandaius Actueel II, Gent, Story-Scientia, 1997, 84-86; V. DE 

CORT, “Voorkoop- en aanvaardingsclausules in de Belgische naamloze vennootschap”, T. Not. 1999, 
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Denk bijvoorbeeld aan de onvervreemdbaarheid in hoofde van een aandeelhouder die van 

wezenlijk belang is voor het overleven van de vennootschap omdat deze beschikt over de 

nodige kennis omtrent het project waarvoor de vennootschap opgezet werd. De 

onvervreemdbaarheidsclausule die geldt gedurende de duur van het project zal in deze 

situatie geldig zijn.37 De algemene regel dat altijddurende overeenkomsten verboden zijn, 

mag evenwel niet uit het oog verloren worden. De overeenkomst die voorziet in een 

onvervreemdbaarheid die gelijk loopt met de levensduur van de aandeelhouder of een 

periode die kennelijk zijn normale levensverwachting overschrijdt botst op deze regel met 

nietigheid tot gevolg.38  

 

22. De voorwaarde betreffende beperking in de tijd geeft bij onvervreemdbaarheidsclausules 

in extra-statutaire aandeelhoudersovereenkomsten van onbepaalde duur aanleiding tot 

discussie. Bepaalde rechtsleer meent immers dat deze clausules geldig zijn vermits deze op 

grond van het gemeen recht eenzijdig opgezegd kunnen worden met inachtneming van een 

redelijke opzeggingstermijn. De opzeggingsmogelijkheid maakt deze clausules volgens deze 

rechtsleer immers minder beperkend dan onvervreemdbaarheidsclausules voor een 

bepaalde, maar lange duur.39 Desalniettemin is een andere strekking van mening dat  

“beperkt in de tijd” moet opgevat worden als “bepaalde duur” waardoor extra-statutaire 

onvervreemdbaarheidsclausules voor onbepaalde duur ongeldig zijn.40 Deze twist buiten 

beschouwing gelaten verdienen zulke clausules sowieso geen aanbeveling. De partners 

worden immers geconfronteerd met de blijvende onzekerheid van een mogelijke opzegging. 

Daarenboven moet de duur verantwoord worden aan de hand van de doelstelling van de 

clausule, hetgeen een moeilijke evenwichtsoefening zal betekenen bij 

onvervreemdbaarheidsclausules voor onbepaalde duur. De steller van een 

onvervreemdbaarheidsclausule moet om die redenen ook opletten met clausules die 

voorzien in een stilzwijgende verlenging of hernieuwing. Deze clausules geven in sommige 

                                                                                                                                                   
365 en P. VAN HOOGHTEN, “Aandeelhoudersovereenkomsten na de wet van 13 april 1995”, DAOR 
1997, afl. 41, 51. 
37

 E. JANSSENS en F. KESKIN, Aandelen. Een overzicht van principes en een aantal toepassingen, 
Gent, Larcier, 2010, 43-44. 
38

 J. LIEVENS, De Reparatiewet Vennootschapsrecht. Een commentaar bij de wet van 13 april 1995, 
Gent, Mys en Breesch, 1995, 46; B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij 
niet-publieke naamloze vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE (eds.), Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, 
Gent, Larcier, 2011, 282 en M. WYCKAERT, “Overdrachtsbeperkingen en stemrecht” in F. BOUCKAERT, 
K. GEENS en F. HELLEMANS (eds.), De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, 
Kalmthout, Biblio, 1995, 103-104. 
39

 J. CERFONTAINE en L. VAN CANEGHEM, “Nieuwe regelen inzake aandelen” in H. BRAECKMANS en E. 
WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Antwerpen, Maklu, 1996, 203-204. 
40

 I. CORBISIER, “La société et ses associés” in UCL CENTRE D’ÉTUDES JEAN RENAULD, Droit des 
sociétés: les lois des 7 et 13 avril 1995, Brussel, Bruylant, 1995, 141-142 en B. WAÛTERS, “De 
aanpassing van blokkeringsclausules”, in K. GEENS, F. HELLEMANS en L. WEYTS (eds.), 
Statutenwijziging doorgelicht, Brugge, Die Keure, 1999, 181. 
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gevallen immers aanleiding tot herkwalificatie in een overeenkomst voor onbepaalde duur, 

meer bepaald indien het aantal mogelijke verleningen niet vastgelegd wordt of indien de 

verlenging voor onbepaalde duur is. Deze kwalificatie brengt op zijn beurt de reeds vermelde 

en ongewenste onzekerheden met zich mee.41 

 

§ 3. De bijzondere regels voor goedkeurings- en voorkeurclausules 

 

A. Algemeen 

23. Goedkeurings-, aanvaardings- of instemmingsclausules beperken de overdracht in die 

zin dat de overdracht goedgekeurd moet worden. De taak om over de overdracht te oordelen 

kan in de clausule worden opgedragen aan de partners, aan een orgaan van de 

vennootschap of aan een derde.42 Voorkeurclausules brengen dan weer met zich mee dat bij 

een verkoop of bij een andere vorm van gespecifieerde overdracht de effecten vooraf 

gedurende een bepaalde periode aangeboden moeten worden aan bepaalde personen, 

zijnde de begunstigden van het voorkeurrecht.43  De begunstigden zijn meestal bepaalde of 

alle andere partners, maar het is eveneens mogelijk dat de effecten aangeboden moeten 

worden aan derden aangewezen in de voorkeurclausule.44 De goedkeurings- en 

voorkeurclausules worden in art. 510, lid 3 W. Venn. aan hetzelfde regime onderworpen: 

“(…) de toepassing van die clausules mag niet tot gevolg hebben dat de 

onoverdraagbaarheid verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de datum 

van het verzoek om goedkeuring of van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te 

oefenen.” Deze voorwaarde maakt het noodzakelijk bij de redactie van deze 

overdrachtsbeperkingen veel zorg te besteden aan het uitwerken van de termijnen. De 

onderhavige titels gaan in op de problemen rond deze voorwaarde, enerzijds in het kader 

van goedkeuringsclausules (B.) en anderzijds in het kader van voorkeurclausules (C.). 

 

                                                
41

 P. VAN HOOGHTEN, “Aandeelhoudersovereenkomsten na de wet van 13 april 1995”, DAOR 1997, afl. 
41, 51 en B. WAÛTERS, “De aanpassing van blokkeringsclausules”, in K. GEENS, F. HELLEMANS en L. 
WEYTS (eds.), Statutenwijziging doorgelicht, Brugge, Die Keure, 1999, 180-181. 
42

 V. DE CORT, “Voorkoop- en aanvaardingsclausules in de Belgische naamloze vennootschap”, T. 
Not. 1999, 358 en B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij niet-publieke 
naamloze vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 
2011, 348. 
43

 P. REMELS, “Overdrachtsbeperkende clausules in naamloze vennootschappen”, Jura Falc. 1997-
1998, 401 en L. WEYTS, “De redactie van de aandeelhoudersovereenkomst”, in G. BAERT en J. RONSE 
(eds.), Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 402-403 en B. VAN BRUYSTEGEM, 
“Art. 510 W. Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), Vennootschappen en 
verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Kluwer, losbladig. 
44

 De voorkeurclausule heeft verschillende varianten, zie infra, randnummers 47-51. 
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B. De maximale onvervreemdbaarheid van zes maanden bij goedkeuringsclausules 

24. De onoverdraagbaarheid die voortvloeit uit een goedkeuringsclausule mag niet langer 

zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van het verzoek om goedkeuring. De wet 

bepaalt ook de sanctie ingeval een goedkeuringsclausule voorziet in een langere termijn: de 

termijn wordt overeenkomstig art. 510, lid 4 W. Venn. van rechtswege ingekort tot zes 

maanden. Bij de redactie van de clausule is het dan ook aangewezen aandacht te besteden 

aan de termijnen voor de goedkeuringsprocedure. De sanctie impliceert bovendien dat het 

nut van de clausule beperkt is indien niet wordt voorzien dat bij weigering een voorkeurrecht 

of recht tot voordracht van een derde geldt. De aandelen worden na de termijn van zes 

maanden immers opnieuw vrij overdraagbaar. De combinatie van een goedkeurings- en 

voorkeurclausule kan als volgt geformuleerd worden: 

 

“De aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder levenden na aanvaarding van de 

overnemer, of overgaan ingevolge overlijden, na aanvaarding van de erfgenaam van de 

overleden aandeelhouder door de algemene vergadering en nadat de aandelen bij voorkeur 

voor de overname zijn aangeboden aan de bestaande aandeelhouder.”
 45 

 

C. De maximale onvervreemdbaarheid van zes maanden bij voorkeurclausules 

25. De voorkeurclausule die aanleiding geeft tot een onvervreemdbaarheid van meer dan 

zes maanden te rekenen vanaf de uitnodiging tot uitoefening van het voorkeurrecht, is strijdig 

met art. 510, lid 3 W. Venn. De overschrijding wordt zoals bij de goedkeuringsclausules 

gesanctioneerd met een inkorting van rechtswege. Derhalve is het ook hier belangrijk de 

termijnen van de voorkeurprocedure zorgvuldig te redigeren. Determinerend voor de 

toepassing van deze bepaling in deze context, is het moment waarop de verkoop ingevolge 

de uitoefening van het voorkeurrecht tot stand komt. Deze verkoop moet namelijk tot stand 

komen voor het verstrijken van de termijn van zes maanden gezien daarna opnieuw de regel 

van de vrije overdraagbaarheid heerst. 

 

26. De verkoop voortvloeiend uit het voorkeurrecht is conform art. 1583 B.W. voltrokken op 

het moment dat overeenkomst bestaat over de zaak en de prijs, ook al werd de zaak nog 

niet geleverd en de prijs nog niet betaald. De problematiek van de prijsbepaling steekt hier 

                                                
45

 V. SAGAERT en J. DEL CORRAL, “Enkele vermogensrechtelijke twistpunten bij de overdracht van 
aandelen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 
2011, 375 en B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij niet-publieke 
naamloze vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 
2011, 357. 
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de kop op.46 De prijs moet immers bepaald of bepaalbaar zijn opdat de verkoop tot stand 

komt. De voorkeurrechten die uitgeoefend kunnen worden aan een bepaalde prijs, zoals het 

bod van de kandidaat-koper, leveren doorgaans weinig problemen op. De verkoop komt in 

die gevallen namelijk tot stand door de loutere uitoefening van het voorkeurrecht. De 

moeilijkheden ontstaan daarentegen indien de prijs slechts bepaalbaar is, in het bijzonder 

indien de prijs moet bepaald worden door een derde. De vraag naar het moment van de 

voltrekking van de verkoop noodzaakt in die situatie tot het maken van een onderscheid 

naargelang al dan niet objectieve prijsbepalingscriteria aangereikt worden aan de derde om 

de prijs te bepalen. De aanwezigheid van objectieve prijsbepalingscriteria in de 

voorkeurclausule heeft tot gevolg dat de prijs overeenkomstig art. 1591 B.W. bepaalbaar is 

waardoor de verkoop tot stand komt door de loutere uitoefening van het voorkeurrecht. Deze 

prijsbepalingsmethode is raadzaam daar het moment van de totstandkoming van de verkoop 

duidelijk is en niet afhankelijk is van de effectieve vaststelling van de prijs door de derde. De 

clausule die geen objectieve prijsbepalingscriteria voorziet, zorgt voor meer onzekerheid 

omtrent dat essentiële tijdstip. Die situatie moet beoordeeld worden in het licht van art. 1592 

B.W. De meest voorzichtige stelling houdt in dat de verkoop in dergelijk geval pas tot stand 

komt door de effectieve prijsbepaling door de derde. De totstandkoming van de verkoop is in 

die stelling dus niet enkel afhankelijk van de uitoefening van het voorkeurrecht, maar ook van 

de prijsbepaling door de derde. Desalniettemin oordeelt een groeiend deel van de rechtsleer 

dat de prijs bepaalbaar is indien de derde nominatim aangeduid werd of indien de 

aanstellingsprocedure uitgewerkt werd in de clausule. De verkoop komt in deze stelling 

reeds tot stand na de uitoefening van het voorkeurrecht ofschoon de prijs nog niet 

vastgesteld werd of het einde van de aanstellingsprocedure nog niet bereikt werd.47 Daar 

deze visie niet onverdeeld onthaald wordt, blijft het raadzaam de prijsbepalingscriteria in de 

clausule te omschrijven of te voorzien in een prijsbepaling in tweede orde. De effectieve 

vaststelling door een derde van de prijs binnen de termijn van zes maanden blijkt immers 

moeilijk haalbaar, hetgeen een weinig efficiënte overdrachtsbeperking tot gevolg zou kunnen 

hebben rekening houdend met de hernieuwde vrije overdraagbaarheid na het verlopen van 

de termijn.48 Bovendien stuit een onbepaalbare prijs mogelijks op art. 1129 B.W.49 

                                                
46

 De mogelijke prijsbepalingsmechanismen worden verder behandeld, zie infra, randnummers 61-66. 
47

 P.A. FORIERS, “Les contrats commerciaux”, T.B.H. 1987, afl. 2, 11 en VAN DER HAEGEN, “Les 
conventions entre actionnaires et les cessions d’actions” in F. GLANSDORFF, P. FORIERS en M. VAN DER 

HAEGEN (eds.), Evolution récente et perspective du droit des sociétés commerciales et de l’entreprise 
en difficulté, Brussel, Jeune Barreau, 1996, 22 en B. WAÛTERS, “De aanpassing van 
blokkeringsclausules”, in K. GEENS, F. HELLEMANS en L. WEYTS (eds.), Statutenwijziging doorgelicht, 
Brugge, Die Keure, 1999, 185-186. 
48

 F. FERON, “Les conventions d’actionnaires après la loi du 13 avril 1995”, T.B.H. 1996, 680-689 en P. 
VAN HOOGHTEN, “Aandeelhoudersovereenkomsten na de wet van 13 april 1995”, DAOR 1997, afl. 41, 
683; J. LIEVENS, De Reparatiewet Vennootschapsrecht. Een commentaar bij de wet van 13 april 1995, 
Gent, Mys en Breesch, 1995, 44; E. POTTIER, “Les cessions d’actions ou de parts au sein des 
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27. Oplettendheid is geboden rond clausules die de eigendomsoverdracht naar aanleiding 

van de uitoefening van het voorkeurrecht afhankelijk maken van de betaling van de prijs. De 

betaling van de prijs moet dan immers plaatsvinden voor het verlopen van de termijn van zes 

maanden.50 

 

§ 4. De andere overdrachtsbeperkingen? 

28. De andere overdrachtsbeperkingen dan onvervreemdbaarheids-, goedkeurings- en 

voorkeurclausules zijn geldig zonder dat daartoe enige bijzondere voorwaarde moet 

nageleefd worden. De clausules die de overdracht aan één bepaalde persoon beperken zijn 

bijgevolg geldig. Dezelfde regel geldt voor clausules die voorzien in een volgrecht of die 

opties toekennen. De clausules mogen echter niet gekoppeld worden aan een 

onvervreemdbaarheidsclausule en mogen die evenmin vermommen. De 

overdrachtsbeperking moet dan immers in overeenstemming zijn met art. 510, lid 2 W. Venn. 

zodat ze steeds moet beantwoorden aan het vennootschapsbelang en zodat ze in de tijd 

beperkt moet zijn.51 Deze koppeling verdient aandacht bij de uitwerking van volgrechten. 

Dergelijke rechten kennen de begunstigde, meestal een minderheidsaandeelhouder, het 

recht toe zijn aandelen over te dragen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als de 

meerderheidsaandeelhouder die zijn aandelen overdraagt. De volgrechtclausule kan zodanig 

geformuleerd worden dat de aandelen onoverdraagbaar worden indien de kandidaat-

overnemer zijn bod niet uitbreidt tot de aandelen van de minderheidsaandeelhouder. De 

voorwaarden die gelden voor onvervreemdbaarheidsclausules moeten aldus in acht 

genomen worden. De volgrechten worden echter veelal geformuleerd in de vorm van 

voorwaardelijke verkoopopties. De minderheidsaandeelhouder geconfronteerd met een bod 

dat niet uitgebreid werd, kan dan als sanctie de voorwaardelijke verkoopoptie lichten. De 

                                                                                                                                                   
societies anonymes, des societies privées à responsabilité limitée et des societies coopérativesé”, in 
O. CAPRASSE (ed.) Le statut des actoinnaires (SA, SPRL, SC) - questions spéciales, Brussel, Larcier, 
2006, 30-32; P. VAN HOOGHTEN, “Aandeelhoudersovereenkomsten na de wet van 13 april 1995”, 
DAOR 1997, afl. 41, 50-5; P. REMELS, “Overdrachtsbeperkende clausules in naamloze 
vennootschappen”, Jura Falc. 1997-1998, 426-430; B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake 
overdrachtsbeperkingen bij niet-publieke naamloze vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. 
LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber 
Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 2011, 276 en M. WYCKAERT, “Overdrachtsbeperkingen en 
stemrecht” in F. BOUCKAERT, K. GEENS en F. HELLEMANS (eds.), De nieuwe vennootschapswetten van 
7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblio, 1995, 103. 
49

 Zie infra, randnummer 39. 
50

 B. VAN BRUYSTEGEM, “Art. 510 W. Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH (eds.), 
Vennooschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbladig. 
51

 J. CERFONTAINE, “Beperkingen inzake de vrije overdraagbaarheid van aandelen en stemafspraken”, 
in RUG FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID, Gandaius Actueel II, Gent, Story-Scientia, 1997, 87; F. 
FERON, “Les conventions d’actionnaires après la loi du 13 avril 1995”, T.B.H. 1996, 681 en M. 
WYCKAERT, “Overdrachtsbeperkingen en stemrecht” in F. BOUCKAERT, K. GEENS en F. HELLEMANS 
(eds.), De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblio, 1995, 108. 
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meerderheidsaandeelhouder wordt hierdoor verplicht de aandelen van de 

minderheidsaandeelhouder te kopen. Deze constructie biedt het voordeel dat de 

voorwaarden ex art. 510, lid 2 W. Venn. niet nageleefd moeten worden.52 De toekenning van 

een optie vormt immers geen onvervreemdbaarheidsclausule, ook al brengt een optie een 

verbintenis tot stand om de goederen niet te vervreemden zolang de optie niet gelicht wordt. 

De optie heeft immers noch tot doel, noch tot voorwerp een engagement om niet te 

vervreemden in het leven te roepen. De bedoeling van een optie is daarentegen de aan- en 

verkoop te faciliteren.  Desalniettemin kan een optie in uitzonderlijke omstandigheden toch 

als een onvervreemdbaarheidsclausule gekwalificeerd worden. De optie waarbij een 

abnormaal lange duur gehanteerd wordt kan bijvoorbeeld een masker vormen voor een 

onvervreemdbaarheidsclausule waardoor de bijzondere voorwaarden moeten toegepast 

worden.53 

 

§ 5. De sanctionering 

29. De inbreuken op art. 510 W. Venn. worden gesanctioneerd door absolute nietigheid, 

meer bepaald op grond van art. 551, § 2 W. Venn dat stelt dat 

“aandeelhoudersovereenkomsten die strijdig zijn met de artikelen 510 en 511 nietig zijn”.54 

Deze formulering is gebrekkig in twee opzichten. Om te beginnen kunnen vraagtekens 

geplaatst worden bij de draagwijdte van deze nietigheid. De bepaling doet immers geloven 

dat de hele overeenkomst nietig is. Deze bedoeling heeft de bepaling wellicht niet zodat 

moet aangenomen worden dat de nietigheid zich enkel uitstrekt tot de clausules in kwestie 

en deze die daar een onlosmakelijk geheel mee vormen.55 De leer van de gedeeltelijke 

                                                
52

 E. POTTIER, “Les cessions d’actions ou de parts au sein des societies anonymes, des societies 
privées à responsabilité limitée et des societies coopérativesé”, in O. CAPRASSE (ed.) Le statut des 
actoinnaires (SA, SPRL, SC) - questions spéciales, Brussel, Larcier, 2006, 47-50; B. TILLEMAN, 
“Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij niet-publieke naamloze vennootschappen”, in 
F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Vennootschapsrechtelijke 
clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 2011, 287-290 en P. VAN 

HOOGHTEN, “Aandeelhoudersovereenkomsten na de wet van 13 april 1995”, DAOR 1997, afl. 41, 51. 
53

 V. DE CORT, “Voorkoop- en aanvaardingsclausules in de Belgische naamloze vennootschap”, T. 
Not. 1999, 359-360; J. LIEVENS, De Reparatiewet Vennootschapsrecht. Een commentaar bij de wet 
van 13 april 1995, Gent, Mys en Breesch, 1995, 54 en M. VAN DER HAEGEN, “Les conventions entre 
actionnaires et les cessions d’actions” in F. GLANSDORFF, P. FORIERS en M. VAN DER HAEGEN (eds.), 
Evolution récente et perspective du droit des sociétés commerciales et de l’entreprise en difficulté, 
Brussel, Jeune Barreau, 1996, 20-21. 
54

 Deze nietigheid wordt geacht van openbare orde te zijn aangezien de principiële overdraagbaarheid 
van openbare orde is. Dat karakter wordt bevestigd door verscheidene auteurs, zie o.a. F. BOUCKAERT, 
Notarieel vennootschapsrecht: NV en BVBA, Antwerpen, Kluwer, 2000, 492; J.M. NELISSEN-GRADE, 
“Goedkeurings- en voorkoopclausules in de naamloze vennootschap. Overeenkomsten betreffende de 
uitoefening van het stemrecht”, in JAN RONSE INSTITUUT, NV en BVBA na de wet van 18 juli 1991, 
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nietigheid moet volgens sommigen zelfs op zodanige wijze toegepast worden dat eenzelfde 

clausule deels nietig en deels geldig kan zijn.56 Daarnaast is de bepaling niet meteen een 

toonbeeld van duidelijkheid betreffende haar toepassingsgebied. De bepaling spreekt 

immers van “aandeelhoudersovereenkomsten” waaruit de lezer zou kunnen afleiden dat de 

nietigheid zich niet uitstrekt tot strijdige overdrachtsbeperkingen die in de statuten vervat 

liggen. De rechtsleer neemt niettemin aan dat ook strijdige overdrachtsbeperkingen 

opgenomen in de statuten getroffen worden door de nietigheid ex art. 510 W. Venn en gaat 

daarbij uit van een redactionele fout van de wetgever.57 De zaak ligt anders wat betreft 

overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten met derden. De nietigheid 

moet hier volgens de heersende rechtsleer gegrond worden op het gemeen recht waardoor 

de overdrachtsbeperking nietig wordt bevonden indien deze niet steunt op een legitiem 

belang of niet beperkt is in de tijd.58  

 

30. De hier uiteengezette nietigheidsregeling wordt echter niet gehanteerd ingeval de 

maximale termijn van zes maanden voor goedkeurings- en voorkeurclausules wordt 

overschreden. Deze overschrijding wordt namelijk van rechtswege herleid tot zes maanden 

ingevolge art. 510, lid 4 W. Venn.59 

 

AFDELING 2: Het burgerlijk recht 

 

§ 1. Het verbod van erfovereenkomsten 

 

A. Algemeen  

31. De overdrachtsbeperkingen kunnen ingevolge art. 510, lid 1 W. Venn. niet alleen 

betrekking hebben op de overdracht bij leven, maar eveneens op de overdracht bij 

overlijden. De clausules die de overdracht bij overlijden beperken doen bij menig jurist een 

knipperlicht gaan, dat van art. 1130, lid 2 B.W. dat het verbod van erfovereenkomsten 

inhoudt. Deze clausules lopen immers het gevaar door het verbod getroffen te worden met 

                                                                                                                                                   
Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 
2011, 286 en B. WAÛTERS, “De aanpassing van blokkeringsclausules”, in K. GEENS, F. HELLEMANS en 
L. WEYTS (eds.), Statutenwijziging doorgelicht, Brugge, Die Keure, 1999, 179-180. 
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 M. WYCKAERT, “Overdrachtsbeperkingen en stemrecht” in F. BOUCKAERT, K. GEENS en F. 
HELLEMANS, De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995 (eds.), Kalmthout, Biblio, 1995, 
108. 
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 P. REMELS, “Overdrachtsbeperkende clausules in naamloze vennootschappen”, Jura Falc. 1997-
1998, 445 en J.M. NELISSEN-GRADE, “Goedkeurings- en voorkoopclausules in de naamloze 
vennootschap. Overeenkomsten betreffende de uitoefening van het stemrecht”, in JAN RONSE 

INSTITUUT, NV en BVBA na de wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblio, 1992, 63-64. 
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 F. FERON, “Les conventions d’actionnaires après la loi du 13 avril 1995”, T.B.H. 1996, 691 en P. VAN 

HOOGHTEN, “Aandeelhoudersovereenkomsten na de wet van 13 april 1995”, DAOR 1997, afl. 41, 54. 
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 Zie supra, randnummers 24-27. 
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de bijhorende absolute nietigheid tot gevolg.60 De steller van een overdrachtsbeperking die 

uitwerking heeft bij overlijden moet dan ook de nodige zorg aan de dag leggen om te 

verhinderen dat de overdrachtsbeperking onder het verbod valt (B.). Desalniettemin voorziet 

de wet in sommige gevallen in uitzonderingen op het verbod waardoor in die gevallen geen 

vrees moet bestaan voor de toepasselijkheid van art. 1130, lid 2 B.W. (C.). 

 

B. De toepassing van het verbod verhinderen 

32. De rechtspraak van het Hof van Cassatie stelt dat art. 1130, lid 2 B.W. de bedingen 

viseert waardoor louter eventuele rechten op een niet open gevallen nalatenschap of een 

bestanddeel ervan worden toegekend, gewijzigd of afgestaan.61 De rechtsleer heeft uit deze 

formulering de voorwaarden gedistilleerd om te kunnen spreken van een verboden 

erfovereenkomst. 62 De toepassing van het verbod kan bijgevolg verhinderd worden door de 

vervulling van één van deze voorwaarden tegen te gaan.  

 

33. De eerste drie voorwaarden houden in dat het moet gaan om een beding (1) dat een 

verbintenis inhoudt (2) die afwijkt van de wettelijke regeling (3). Deze voorwaarden bieden 

geen noemenswaardige perspectieven bij het ontwijken van het verbod. De vierde 

voorwaarde die inhoudt dat het beding betrekking moet hebben op een toekomstige 

nalatenschap (4) wordt door sommigen aangegrepen om de toepassing van het verbod in 

vennootschapsrechtelijke sfeer te verhinderen. Deze juristen stellen dat een beding dat 

louter betrekking heeft op het vennootschapsvermogen of op de vennootschapswerking niet 

door art. 1130, lid 2 B.W. getroffen wordt daar dergelijk beding geen betrekking heeft op een 

toekomstige nalatenschap. Deze stelling kan echter niet toegepast worden op bedingen 

betreffende aandelen van de vennootschap daar deze geen deel uitmaken van het 

vermogen van de vennootschap, maar wel van de aandeelhouders of hun nalatenschap.63 
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 De absolute nietigheid wordt door een deel van de rechtsleer in vraag gesteld. Deze meent dat de 
absolute nietigheid in het licht van een recent arrest van het Hof van Cassatie plaats moet ruimen voor 
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den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 1999, 720-721 en N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten 



 

19 
 

De laatste voorwaarde biedt meer perspectieven bij het verhinderen van de toepassing van 

het verbod. Deze voorwaarde houdt in dat het beding een toekenning, een wijziging of een 

afstand van louter eventuele rechten moet inhouden (5). Dergelijke rechten zijn rechten die 

geen werkelijk bestaande rechten doen ontstaan, maar loutere verwachtingen die niet 

juridisch beschermd worden. Degene die beschikt over een louter eventueel recht heeft 

immers niet de zekerheid dat de goederen nog in de nalatenschap aanwezig zullen zijn daar 

de toekomstige erflater de vrijheid behoudt om over de betrokken goederen te beschikken. 

Daaruit leidt de rechtsleer af dat de bedingen waarbij de toekomstige erflater zichzelf 

verbindt om de betrokken goederen niet te vervreemden a contrario geldig zijn. De 

toekomstige erflater kan zich daarbij zelfs verbinden op termijn of onder voorwaarde om aan 

de toepassing van art. 1130, lid 2 B.W. te ontsnappen, ook al wordt daarbij verwezen naar 

het overlijden van de toekomstige erflater.64 De verkoop van aandelen waarbij de 

eigendomsoverdracht wordt uitgesteld tot het overlijden vormt bijvoorbeeld geen enkel 

probleem gezien werkelijke en geen louter eventuele rechten ontstaan in hoofde van de 

koper.65   

 

34. Deze a contrario-redenering brengt verscheidene juristen ertoe te stellen dat 

overdrachtsbeperkingen waarbij de toekomstige erflater zichzelf eveneens en onmiddellijk tot 

de overdrachtsbeperking verbindt niet in conflict komen met het verbod van 

erfovereenkomsten. Deze opvatting houdt anders gezegd in dat overdrachtsbeperkingen die 

zowel bij leven als bij overlijden toepasselijk zijn, niet onder het verbod vallen.66 Deze stelling 

moet echter genuanceerd worden. De toepasselijkheid van de verbodsbepaling wordt niet 

eenvoudigweg verhinderd doordat de toekomstige erflater zichzelf verbindt tot de 

overdrachtsbeperking. De verbintenis moet immers ook de zekerheid met zich meebrengen 

dat het goed nog deel zal uitmaken van het vermogen van de toekomstige erflater bij zijn 
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overlijden. De toekomstige erflater mag dus niet de mogelijkheid hebben om over de 

betrokken goederen te beschikken, hetgeen niet bij elke overdrachtsbeperking het geval is. 

Denk hierbij een goedkeuringsclausule die gecombineerd wordt met een voorkeurclausule. 

De goedkeuringsclausule die voorziet dat de begunstigde van het voorkeurrecht moet 

instemmen met de overdracht stoot niet op het verbod van erfovereenkomsten daar de 

aandelen met zekerheid tot de nalatenschap zullen behoren. Daarentegen zal de 

goedkeuringsclausule die het akkoord van bijvoorbeeld drie vierden van de aandeelhouders 

of van de raad van bestuur vereist niet de vereiste zekerheid brengen. De toekomstige 

erflater kan immers buiten de wil van de begunstigde van het voorkeurrecht om de betrokken 

aandelen vervreemden.67 De redactie van overdrachtsbeperkingen die gelden bij overlijden 

zal in het licht van deze nuancering nog meer zorgvuldigheid vereisen. De steller zal zich 

steeds moeten vergewissen van de problematiek van art. 1130, lid 2 B.W. zodat de werking 

van de overdrachtsbeperkingen niet afhankelijk mag zijn van de mate waarin de aandelen tot 

de nalatenschap zullen behoren.  

 

C. De mogelijkheid een uitzondering op het verbod in te roepen? 

35. De verbodsbepaling voortvloeiend uit art. 1130, lid 2 B.W. speelt niet in alle situaties die 

beantwoorden aan bovenbeschreven voorwaarden. De wet voorziet namelijk in 

uitzonderingen op het verbod. De rechtsleer tracht van deze uitzonderingen gebruik te 

maken om overdrachtsbeperkingen die inhoudelijk onder het verbod vallen toch als geldig te 

beschouwen.  

 

36. De eerste uitzondering die hier soelaas kan brengen wordt door een belangrijk deel van 

de rechtsleer gevonden in art. 42 W. Venn. Deze bepaling stelt dat “indien bedongen is dat 

de vennootschap in geval van overlijden van een van de vennoten zal voortduren met zijn 

erfgenaam, of alleen tussen de overlevende vennoten, deze bepalingen moeten nagekomen 

worden”. Daaruit wordt door een bepaalde strekking afgeleid dat, ondanks het verbod van 

erfovereenkomsten, clausules die de overdracht van aandelen bij overlijden regelen geldig 

zijn indien deze vervat liggen in de statuten van de vennootschap.68 Deze stelling vormt 

echter het voorwerp van kritiek zodat hier toch enkele kanttekeningen gemaakt moeten 

worden. De vraag rijst namelijk in welke mate deze bepaling werkelijk voorziet in een 
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uitzondering op het verbod van erfovereenkomsten. Deze vraag noodzaakt tot het maken 

van een onderscheid tussen voortzettings- en verblijvingsbedingen.  

 

De voortzettingsbedingen voorzien dat de vennootschap wordt verdergezet door de 

erfgenamen van de overleden vennoot. Deze verderzetting kan op twee manieren 

geformuleerd worden, enerzijds zodat de vennootschap wordt verdergezet met alle 

erfgenamen en anderzijds zodat de vennootschap wordt verdergezet met bepaalde 

erfgenamen. De bedingen die voorzien dat de vennootschap wordt verdergezet met alle 

erfgenamen worden gevat door art. 42 W. Venn. Deze bepaling kan wat dit aspect betreft 

echter niet gezien worden als een uitzondering op het verbod van erfovereenkomsten 

aangezien deze voortzettingsbedingen niet meer dan een bevestiging van het gemeen recht 

inhouden. De algemene regel uit art. 1122 B.W. houdt namelijk in dat eenieder geacht wordt 

te hebben bedongen voor zichzelf en voor zijn erfgenamen. De bedingen die de 

verderzetting met bepaalde erfgenamen beogen liggen daarentegen niet vervat in art. 42 W. 

Venn daar deze bepaling spreekt over “de erfgenaam” in het enkelvoud. Dergelijke bedingen 

stellen zich dus bloot aan de absolute nietigheid die voortvloeit uit art. 1130, lid 2 B.W.69 

 

Daarnaast is het ook mogelijk dat in een verblijvingsbeding wordt bedongen dat de 

vennootschap wordt verdergezet met de overige vennoten. Deze kunnen enerzijds 

gestipuleerd worden op een wijze dat ze geen louter eventuele, maar werkelijke rechten 

doen ontstaan, zodat ze de toepassing van art. 1130, lid 2 B.W. ontlopen. Denk hierbij aan 

een verkoop op termijn of een verkoop onder opschortende voorwaarde van vooroverlijden.70 

De verblijvingsbedingen kunnen anderzijds ook zo worden omschreven dat louter eventuele 

rechten worden toegekend omdat het vrije beschikkingsrecht intact blijft. Deze bedingen 

staan op gespannen voet met het verbod van erfovereenkomsten, maar worden gevalideerd 

door art. 42 W. Venn. Deze bepaling vormt met betrekking tot verblijvingsbedingen dus een 

uitzondering op het verbod van erfovereenkomsten.71 
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De uitzonderingen op het verbod van erfovereenkomsten moeten naar de heersende 

opvatting echter restrictief geïnterpreteerd worden. Deze interpretatie biedt niettemin wel de 

mogelijkheid om nuances aan te brengen aan de clausules voor zo ver het resultaat ervan 

maar neerkomt op één van de twee mogelijkheden voorzien in art. 42 W. Venn. Deze regel 

indachtig is het dus mogelijk dat een clausule eerst voorziet in de mogelijkheid tot overname 

aan de andere vennoten, doch dat bij een gehele of gedeeltelijke weigering de erfgenamen 

aanvaard worden in de vennootschap.72  Desalniettemin vereist de redactie van een 

overdrachtsbeperking de nodige aandacht wil de overdrachtsbeperking beschermd worden 

door de uitzonderingsbepaling. 

 

37. Door BAEL wordt verdedigd dat art. 510 W. Venn. op zichzelf een uitzondering vormt op 

het verbod van erfovereenkomsten. Deze interpretatie zou in elk geval veel problemen 

oplossen daar overdrachtsbeperkingen in overeenstemming met art. 510 W. Venn. steeds 

geldig zouden zijn ongeacht het verbod van erfovereenkomsten. Deze stelling moet echter 

met de nodige voorzichtigheid benaderd worden aangezien ze door de rechtsleer niet 

unaniem onthaald wordt.73 De argumenten om de stelling te ontkrachten worden gezocht in 

de parlementaire voorbereiding. De Minister van Justitie deed in de senaatscommissie 

immers duidelijk blijken dat de bepaling niet als een uitzondering op het verbod kan 

beschouwd worden. De Minister stelde namelijk dat overdrachtsbeperkingen met de 

bepalingen van het burgerlijk recht in overeenstemming moeten zijn en niet strijdig mogen 

zijn met de openbare orde, daaronder begrepen het verbod van erfovereenkomsten.74 

Dezelfde lijn wordt aangehouden in andere voorbereidende werken.75 Daartegen brengt 

BAEL in dat de tekst van de wet duidelijk is en dat de parlementaire voorbereiding volgens 

vaststaande cassatierechtspraak dan niet ingeroepen kan worden. De tweede reden om art. 

510 W. Venn. als een uitzondering op het verbod te beschouwen vindt deze auteur in het 

gegeven dat de bepaling op geen enkele manier verwijst naar het verbod terwijl het eerste lid 

van deze bepaling toch de principiële geldigheid van overdrachtsbeperkingen voorop stelt. 
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De laatste drijfveer die hem tot deze stelling brengt vindt de auteur in de omstandigheid dat 

de bepaling zou worden uitgehold indien bij overdrachtsbeperkingen bij overlijden zowel de 

vereisten van art. 510 W. Venn., als van art. 42 W. Venn. zouden gelden. De doelstelling van 

de wetgever overdrachtsbeperkingen bij overlijden mogelijk te maken zou immers een 

enorme deuk krijgen indien art. 510 W. Venn. niet als een uitzondering op het verbod wordt 

aangemerkt.76 De voorzichtigheid noopt niettemin tot een terughoudende ingesteldheid ten 

opzichte van de visie van BAEL. Daarom blijft het aangewezen ofwel de toepassing van het 

verbod te verhinderen door werkelijke rechten toe te kennen, ofwel de voorwaarden van art. 

42 W. Venn. na te leven door één van de beoogde resultaten na te streven. 

 

§ 2. Het reservatair erfrecht 

38. De reserveregeling biedt bescherming aan de reservataire erfgenamen in die zin dat 

deze erfgenamen na het overlijden van de erflater het recht hebben vrijgevigheden die het 

beschikbaar deel overschrijden te betwisten. Deze regeling moet ook bij de redactie van 

overdrachtsbeperkingen in acht genomen worden. De steller moet immers vermijden dat 

beperkingen worden aangebracht aan het vrije genot en de vrije beschikking over goederen 

die tot de reserve behoren.77 De rechtsleer neemt niettemin aan dat overdrachtsbeperkingen 

die gelden bij leven én bij overlijden geen probleem vormen.78 

 

§ 3. Het voorkeurrecht moet een bepaalde of bepaalbare prijs hebben  

39. De clausule die in een voorkeurrecht voorziet wordt beschouwd als een eventuele 

verkoopbelofte.79 Deze moet ingevolge art. 1129 B.W. een bepaald of bepaalbaar voorwerp 

hebben. De aandelen en de prijs moeten bijgevolg bepaald of bepaalbaar zijn.80 De 
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rechtspraak van het Hof van Cassatie stelt dat de prijs bepaalbaar is indien deze kan worden 

vastgesteld op grond van objectieve gegevens die losstaan van de wil van de partijen.81 De 

vraag naar het bepaalbaar karakter van de prijs geeft aanleiding tot discussies indien de 

vaststelling van de prijs overgelaten wordt aan een derde. De toevoeging van 

prijsbepalingscriteria omzeilt deze discussies en maakt de prijs bepaalbaar. De clausules die 

de derde nominatim aanduiden of die de aanstellingsprocedure bepalen, voorzien volgens 

sommigen ook in een bepaalbare prijs. Desondanks draagt de opname van 

prijsbepalingscriteria de voorkeur weg. De stelling omtrent het bepaalbaar karakter van een 

clausule die de deskundige nominatim noemt of die een aanstellingsprocedure voorziet 

wordt immers niet eensgezind aanvaard.82 De prijsbepalingsmethoden zullen uiteengezet 

worden in het hoofdstuk omtrent de praktische aspecten bij de redactie van 

overdrachtsbeperkingen.83 

 

HOOFDSTUK 2: De praktische aspecten: moeilijkheden voorkomen 

40. De contractuele vrijheid gebiedt de praktische aspecten van overdrachtsbeperkingen op 

punt te zetten. De goede uitwerking van een overdrachtsbeperking biedt immers het hoofd 

aan veel praktische moeilijkheden die de kop kunnen opsteken. De onderhavige afdelingen 

gaan in op de praktische aspecten gemeen aan voorkeur- en goedkeuringsclausules 

(AFDELING 1), op de praktische aspecten eigen voorkeurclausules (AFDELING 2) en eigen 

aan goedkeuringsclausules (AFDELING 3). De redactie van onvervreemdbaarheidsclausules 

wordt hier daarentegen niet afzonderlijk behandeld. Deze clausules geven immers geen 

aanleiding tot noemenswaardige praktische problemen. 

 

AFDELING 1: De praktische aspecten bij voorkeur- en goedkeuringsclausules 

 

§ 1. De bepaling van het toepassingsgebied 

41. De efficiëntie van een overdrachtsbeperking is afhankelijk van haar toepassingsgebied. 

De auteur moet om die reden de nodige zorg besteden aan de omschrijving ervan. De 

overdrachtsbeperking zou immers aan slagkracht kunnen verliezen indien bepaalde 

overdrachten door de mazen van het net glippen.  

 

42. De eerste factor van belang bij de bepaling van het toepassingsgebied betreft de 

geviseerde rechtshandelingen. De steller van een overdrachtsbeperking kan een enge 

invulling beogen door bijvoorbeeld enkel overdrachten ingevolge verkoop te beperken. De 
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bedoeling zal echter veeleer zijn zo veel mogelijk rechtshandelingen aan de beperking te 

onderwerpen zodat zowel overdrachten ten bezwarende als ten kosteloze titel en zowel 

overdrachten bij leven als bij overlijden aan de beperking onderworpen worden. De auteur 

doet deze ruime doelstelling best blijken door eerst in algemene bewoordingen de bedoelde 

rechtshandelingen te omschrijven om daarna een niet-limitatieve opsomming te geven:  

 

“Onder overdracht wordt verstaan iedere afstand van een recht, zowel ten bezwarende als ten 

kosteloze titel, zowel bij leven als bij overlijden, waaronder begrepen, zonder dat deze 

opsomming limitatief is, verkoop, ruil, inbreng in vennootschap, fusie, splitsing, inbreng van 

een algemeenheid of een bedrijfstak, (…).”
84 

 

De opsomming kan ook melding maken van de bezwaring met zakelijke zekerheden, hoewel 

dat niet werkelijk een overdracht impliceert. Deze werkwijze brengt met zich mee dat zulke 

bezwaring eveneens aan de overdrachtsbeperking onderworpen wordt.85  De auteur heeft bij 

het omschrijven van het toepassingsgebied best ook aandacht voor zogenaamde “indirecte 

overdrachten”. De mogelijkheid bestaat namelijk dat de overdrachtsbeperking wordt omzeild 

door de controle over de vennootschap die de effecten aanhoudt te wijzigen. Deze vormen 

van “indirecte overdracht” worden best opgenomen in het toepassingsgebied opdat de 

overdrachtsbeperking sluitend zou zijn.86  

 

43. Daarnaast moet ook gespecifieerd worden in welke mate de overdrachtsbeperking 

toepasselijk is op overdrachten van rechten andere dan het eigendomsrecht. De overdracht 

van blote eigendom moet niet uitdrukkelijk worden opgenomen in het toepassingsgebied 

daar algemeen wordt aangenomen dat blote eigendomsrechten gelijkgeschakeld worden 

met volle eigendom. Deze gelijkschakeling vindt normaliter echter niet plaats met betrekking 
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tot het recht van vruchtgebruik of andere genotsrechten zodat het nuttig kan zijn deze 

uitdrukkelijk aan de overdrachtsbeperking te onderwerpen.87 

 

44. De volgende factor die relevant is bij het omschrijven van het toepassingsgebied heeft 

betrekking op de effecten waarop de overdrachtsbeperking toepasselijk moet zijn. De steller 

van de overdrachtsbeperking kan hierbij teruggrijpen naar het toepassingsgebied van art. 

510 W. Venn. De overdrachtsbeperking die voorkomt in een aandeelhoudersovereenkomst 

maakt echter best ook voorbehoud voor de effecten die worden verkregen na de 

ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst.88 

 

45. De ruime omschrijving van het toepassingsgebied heeft als neveneffect dat de 

overdrachtsbeperking toepasselijk wordt op overdrachten waarbij dat mogelijks als storend 

wordt ervaren. De auteur kan hierop inspelen door de overdrachtsbeperking voor bepaalde 

overdrachten buiten werking te zetten. De praktijk toont aan dat dat vaak gebeurt voor 

erfopvolging in rechte lijn, overdrachten tussen aandeelhouders van dezelfde klasse en 

intragroepsverrichtingen. Desondanks is het aangeraden voor deze overdrachten te voorzien 

in een eenvoudige melding.89 

 

§ 2. De algemeenheden 

46. De inleidende bepalingen van een overdrachtsbeperking gaan best in op een aantal 

algemene aspecten die belangrijk zijn voor een goede interpretatie van de clausule. Daarbij 

kan vooreerst gedacht worden aan de regels die moeten gehanteerd worden voor het 

berekenen van de termijnen.90 De auteur kan verwijzen naar de regels in art. 52-54 Ger. W., 

maar kan bijvoorbeeld ook afwijken van deze regels door zelf te bepalen wat moet verstaan 

worden onder “dag”. Daarnaast lijkt het ook aangewezen bij aanvang van de clausule te 

omschrijven op welke wijze kennisgevingen moeten geschieden. De slotbepalingen kunnen 
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ook ingaan op de wijze waarop geschillen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de 

uitvoering van de overdrachtsbeperking moeten beslecht worden.91 

 

AFDELING 2: De praktische uitwerking van voorkeurclausules 

 

§ 1. De verschillende soorten voorkeurclausules 

47. De praktische uitwerking van een voorkeurclausule doet in eerste instantie de vraag 

rijzen welk soort clausule toegepast moet worden. De voorkeurclausule kent namelijk heel 

wat varianten waarvan de voornaamste de volgende zijn. 

 

48. De eerste vorm waarin de voorkeurclausule opduikt is de first refusal-clausule. Deze 

clausule houdt in dat degene die een bod ontvangt hiervan melding maakt zodat de 

begunstigden de mogelijkheid hebben om hun voorkeurrecht uit te oefenen. De prijs 

waaraan het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden, is mogelijks deze van het bod. Deze 

methode heeft als groot voordeel dat de prijs wellicht de marktprijs benadert. De nadruk 

moet echter gelegd worden op “wellicht” gezien deze methode het risico met zich meebrengt 

van een zogenaamd “offre de complaissance”. De kandidaat-overnemer kan namelijk een 

bod doen dat veel te hoog is om te vermijden dat de begunstigden hun voorkeurrecht zouden 

uitoefenen. De kandidaat-overdrager moet het spel dus zuiver spelen om van een efficiënte 

voorkeurclausule te kunnen spreken. De steller kan dat in de hand werken door spelregels 

toe te voegen. Daarbij kan gedacht worden aan een bepaling die uitdrukkelijk stelt dat de 

effecten bij niet-uitoefening van het voorkeurrecht enkel overgedragen kunnen worden aan 

een prijs die minstens even hoog is als deze van het bod. Daarnaast is het ook nuttig de 

verplichting op te nemen informatie te verschaffen over de identiteit van de kandidaat-

overnemer, de voorwaarden en modaliteiten van het bod, enz. De clausule voorziet omtrent 

de informatieverschaffing vaak dat het bod of zelfs een verkoopovereenkomst onder 

opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het voorkeurrecht moet voorgelegd 

worden. De uitoefening van een first refusal moet echter niet noodzakelijk gebeuren aan de 

prijs van het bod. De clausule kan ook bepalen dat het voorkeurrecht kan uitgeoefend 

worden aan een prijs bepaald door een derde of met een prijsbepalingsformule.92 
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49. De tegenhanger van de first refusal-clausule is de first offer-clausule. Deze clausule 

brengt met zich mee dat de partner die zich voorneemt tot overdracht over te gaan, zijn 

voornemen eerst moet meedelen aan de begunstigden. De begunstigden krijgen na de 

mededeling de mogelijkheid te onderhandelen over een eventuele overname om alsdan hun 

voorkeurrecht uit te oefenen.93  

 

50. De derde verschijningsvorm van de voorkeurclausule combineert de first offer-clausule 

met de first refusal-clausule. Deze combinatie houdt in dat de kandidaat-overdrager eerst het 

regime van de first offer toepast om bij ontstentenis van akkoord de procedure van de first 

refusal toe te passen. De kandidaat-overdrager mag bij mislukking van de onderhandelingen 

met de begunstigden dus vrij onderhandelen met derden. Deze onderhandelingen leiden 

echter niet tot een overdracht. De kandidaat-overdrager moet het bod immers eerst 

meedelen opdat de begunstigen hun voorkeurrecht opnieuw kunnen uitoefenen.94 

 

51. De voorkeurclausule komt tot slot ook voor in de vorm van een zogenaamde Engelse 

clausule. Deze clausule creëert een opbodprocedure waarbij de effecten aan de 

begunstigden worden overgedragen onder voorbehoud van een beter bod van een derde 

binnen een bepaalde termijn. Deze clausules omvatten het risico van een zogenaamd “offre 

de complaisance”. De steller moet dat risico indijken door de boven beschreven spelregels 

toe te voegen aan de clausule. Daarnaast moet ook de nodige zorg besteed worden aan het 

vastleggen van de precieze criteria om te bepalen wat precies een “beter bod” is. De 

clausule moet dus, rekening houdende met deze twee aspecten, geredigeerd worden om het 

gewenste effect te bereiken.95 

 

§ 2. De kennisgeving van de intentie tot overdracht 

52. De procedure van het voorkeurrecht vangt aan met de kennisgeving van de intentie tot 

overdracht. De kennisgeving moet gebeuren volgens de vereisten omschreven in de 

clausule. Deze hebben betrekking op de wijze waarop de kennisgeving moet gebeuren, de 
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inhoud die de kennisgeving moet omvatten en de persoon aan wie de kennisgeving moet 

gericht worden. 

 

53. De meeste voorkeurclausules bepalen dat de kennisgeving blijk moet geven van het 

aantal aandelen met melding van hun volgnummer. Deze inhoudelijke voorwaarde is 

belangrijk daar de overdracht moet plaatsgrijpen voor het beëindigen van de termijn van zes 

maanden. De duidelijke identificatie zal de overdracht tot stand doen komen door de loutere 

uitoefening van het voorkeurrecht. Dat zal echter niet het geval zijn indien het aandelen aan 

toonder betreft die niet voldoende gespecifieerd zijn in de kennisgeving. De overdracht zal in 

overeenstemming met art. 1138 B.W. dan pas tot stand komen na de levering, hetgeen 

impliceert dat de levering moet plaatsvinden voor het beëindigen van de termijn. De first 

refusal-clausules vereisen daarnaast dat informatie wordt meegedeeld omtrent de 

voorgenomen overdracht, zoals de prijs, de modaliteiten en de identiteit van de kandidaat-

overnemer.96 De auteur die ook oog heeft voor de tegenstelbaarheid van de 

voorkeurclausule vereist eveneens dat een verklaring wordt toegevoegd waaruit blijkt dat de 

kandidaat-overnemer kennis heeft genomen van de voorkeurclausule.97 

 

54. De kennisgeving gebeurt in de meeste gevallen aan de raad van bestuur die op zijn beurt 

binnen de termijn bepaald in de clausule de begunstigden van het voorkeurrecht inlicht. De 

begunstigden van het voorkeurrecht worden aangeduid in de clausule en kunnen 

onderverdeeld worden in verschillende categorieën. De onderverdeling in categorieën 

creëert de mogelijkheid om het voorkeurrecht in verschillende ronden te organiseren. De 

raad van bestuur deelt het voornemen dan eerst mee aan de categorie die het voorkeurrecht 

in eerste instantie kan uitoefenen en daarna aan de categorie die het voorkeurrecht in 

tweede instantie kan uitoefenen. Deze constructie wordt soms toegepast in 

vennootschappen waarin de aandelen toekomen aan verschillende families. De aandelen 

worden dan eerst aangeboden aan de aandeelhouders uit de familie van de kandidaat-

overdrager en vervolgens aan de aandeelhouders uit de andere families. De procedure van 

uitoefening van voorkeurrecht wordt dan herhaald naargelang het aantal rondes dat voorzien 

wordt. De auteur moet echter wel oplettend zijn dat de verschillende rondes afgerond worden 

binnen het tijdsbestek van zes maanden vanaf de uitnodiging tot uitoefening.98 

                                                
96

 Zie voor andere informatieverplichtingen omtrent frist refusal-clausules supra, randnummer 48. 
97

 V. DE CORT, “Voorkoop- en aanvaardingsclausules in de Belgische naamloze vennootschap”, T. 
Not. 1999, 365-366 en B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij niet-
publieke naamloze vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE 
(eds.), Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, 
Larcier, 2011, 326-327. 
98

 E. JANSSENS en F. KESKIN, Aandelen. Een overzicht van principes en een aantal toepassingen, 
Gent, Larcier, 2010, 46-49 en B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij 



 

30 
 

 

§ 3. De uitoefening van het voorkeurrecht 

 

A. De kennisgeving van de intentie tot uitoefening 

55. De begunstigde van het voorkeurrecht moet de intentie tot uitoefening van het 

voorkeurrecht meedelen op de wijze die door de clausule wordt voorgeschreven. De wijze 

wordt eventueel omschreven onder de algemene bepalingen van de clausule. De clausule 

maakt ook duidelijk aan wie de kennisgeving moet gebeuren. Meestal betreft het de raad van 

bestuur die op zijn beurt de kandidaat-overdrager het resultaat van de voorkeurprocedure 

meedeelt.99 

 

B. De termijn voor uitoefening 

56. De begunstigden krijgen na de kennisgeving de mogelijkheid hun voorkeurrecht uit te 

oefenen. Deze mogelijkheid bestaat echter niet onbeperkt in de tijd. De clausule zal immers 

aangeven binnen welke termijn het voorkeurrecht moet uitgeoefend worden. Deze termijn 

moet in overeenstemming zijn met art. 510, lid 3 W. Venn. waardoor de 

onoverdraagbaarheid niet mag verlengd worden met meer dan zes maanden vanaf het 

verzoek tot uitoefening van het voorkeurrecht. De termijn die langer is, wordt van rechtswege 

ingekort tot de maximumtermijn.100 Deze regel zal in het bijzonder in aanmerking moeten 

genomen worden bij de redactie van voorkeurclausules die voorzien in verschillende 

rondes.101 Deze clausules zullen voor elke ronde een termijn moeten voorzien. De som van 

deze termijnen zal maximaal zes maanden mogen bedragen. De auteur moet de regel dus 

continu in het achterhoofd houden gezien anders het risico ontstaat dat de aandelen vrij 

overdraagbaar worden vooraleer de procedure overeenkomstig de clausule werd 

afgerond.102 

 

C. Het aantal effecten waarop het voorkeurrecht uitgeoefend wordt 

 

a) Het aantal effecten waarop een begunstigde het voorkeurrecht kan uitoefenen 

 

57. De voorkeurclausule moet voorzien hoe het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden 

indien meerdere begunstigden het voorkeurrecht kunnen uitoefenen. De vraag kan in die 

situaties het aanbod immers overschrijden. 
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58. De meeste clausules voorzien dat het voorkeurrecht slechts kan uitgeoefend worden 

naar evenredigheid van het aandelenbezit.103 Deze verdeelsleutel neemt echter niet weg dat 

het voorkeurrecht niet voor alle aangeboden aandelen uitgeoefend wordt. De kans bestaat 

namelijk dat bepaalde begunstigden hun voorkeurrecht (gedeeltelijk) niet uitoefenen. 

Daarom voorzien die voorkeurclausules ook in de mogelijkheid een tweede ronde te 

organiseren voor de geïnteresseerde begunstigden. Deze ronde verloopt op dezelfde wijze 

als de vorige: de begunstigden kunnen hun voorkeurrecht opnieuw uitoefenen naar 

verhouding van hun aandelenbezit.104 Deze werkwijze kan worden gehanteerd zolang een 

perfect evenredige verdeling mogelijk is. De clausule voorziet dus best in een alternatief voor 

het geval de overgebleven aandelen niet gelijk verdeeld kunnen worden. De meest 

eenvoudige oplossing ligt in een toebedeling bij lottrekking.105  

 

59. Daarnaast is het mogelijk dat de begunstigden in eerste instantie zelf oordelen in welke 

mate ze het voorkeurrecht willen uitoefenen. De begunstigden stellen de raad van bestuur 

dan in kennis van hun intentie het voorkeurrecht uit te oefenen met verwijzing naar het 

maximaal gewenst aantal aandelen. Deze werkwijze brengt het risico met zich mee dat de 

vraag het aanbod overtreft. De clausule moet daarom voorzien in een mechanisme om de 

aandelen toe te bedelen. De eerste mogelijkheid die de clausule kan voorschrijven houdt in 

dat de geïnteresseerden in onderling overleg de verdeling moeten bepalen. Deze piste leidt 

evenwel niet noodzakelijk tot een oplossing zodat het noodzakelijk is te voorzien in een 

subsidiaire verdelingsmethode. Daarnaast kan de clausule ook voorzien dat bij een 

ontoereikend aantal aandelen de verdeling geschiedt naar verhouding van het 

aandelenbezit. De clausule kan het probleem ook oplossen door een lottrekking te 

organiseren. Om aan de grote vraag tegemoet te komen kan de auteur eveneens een soort 

opbod creëren onder de geïnteresseerden. Deze handelswijze gaat echter in tegen de 
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bedoeling van de meeste voorkeurclausules om het evenwicht tussen aandeelhouders te 

bewaren zodat deze oplossing meestal ongewenst is.106 

 

b) Het aantal effecten waarop het voorkeurrecht moet uitgeoefend worden 

 

60. De kans bestaat dat na uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het voorkeurrecht 

slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend. De voorkeurclausule anticipeert best op deze uitkomst 

door te stellen dat het voorkeurrecht ondeelbaar is. Dergelijke clausule biedt de zekerheid 

dat de aandelen voor het geheel vrij overdraagbaar worden in die situatie. De reden voor de 

ondeelbaarheid ligt vanzelfsprekend in de moeilijkheden die de kandidaat-overdrager zou 

kunnen ondervinden om het vrij overdraagbare gedeelte te vervreemden tegen goede 

voorwaarden. De ondeelbaarheid kan ook gestipuleerd worden voor wanneer verschillende 

aandeelhouders hun aandelen tegelijk willen overdragen. De bedoeling van de 

aandeelhouders om hun aandelen “en bloc” te vervreemden moet evenwel duidelijk blijken 

uit de concrete omstandigheden.107  

 

D. De prijsbepaling 

61. De prijsbepaling kwam gedeeltelijk aan bod in de uiteenzetting over de 

geldigheidsvoorwaarden. Daar werd gewezen op het belang van het bepaald of bepaalbaar 

karakter van voorkeurclausules, maar werd nog niet ingegaan op de concrete mogelijkheden 

waarin een voorkeurclausule kan voorzien.108 

 

62. De prijs waaraan het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden kan vooreerst een vaste 

prijs zijn die is vastgelegd in de voorkeurclausule. Deze werkwijze is echter niet 

aanbevelingswaardig gezien de constante evolutie van de geldwaarde en gezien het gevaar 

van het verbod van leeuwenbedingen.109 
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63. De voorkeurclausule kan als uitgangspunt ook de prijs geboden door een kandidaat-

overnemer voorzien. Deze prijsbepalingsmethode werd al aangehaald bij de behandeling 

van de first refusal-clausule. Daar werd gewezen op het grote gevaar van een zogenaamd 

“offre de complaisance”. Dit risico maakt deze prijsbepalingsmethode echter niet geheel 

onaanvaardbaar. De clausule kan dat risico immers proberen indijken door te voorzien in een 

ruime informatieverstrekking en in het engagement de effecten bij niet-uitoefening enkel over 

te dragen aan een prijs die minstens even hoog is als deze van het bod.110 

 

64. De prijs voor de uitoefening van het voorkeurrecht kan eveneens worden bepaald aan de 

hand van een prijsbepalingsformule vastgelegd in de voorkeurclausule. De praktijk maakt 

daarbij vooreerst gebruik van een formule die de prijs bepaald door kapitalisatie van 

dividenden die werden uitgekeerd gedurende de laatste boekjaren. Deze formule heeft als 

nadeel dat de laatste boekjaren mogelijks weinig of geen dividenden werden uitgekeerd. De 

redenen daarvoor kunnen van verscheiden aard zijn. De vennootschap kon bijvoorbeeld 

verlieslatend of net break-even uitkomen gezien zware investeringen die de vennootschap in 

de toekomst niettemin een rooskleuring perspectief zullen bieden. De reden voor geringe 

dividenduitkeringen ligt mogelijks ook in de omstandigheid dat de vennootschap haar 

winsten reserveerde. De clausule moet op deze omstandigheden anticiperen door een 

minimumprijs of een subsidiaire prijsbepalingsmethode te voorzien. De problematiek van de 

geringe dividenduitkeringen bestaat niet bij de formule die de prijs bepaalt aan de hand van 

de jaarrekening of de balans. Deze prijsbepalingsmethoden zijn nochtans niet onfeilbaar. De 

auteur moet duidelijkheid scheppen rond de vraag welke jaarrekening als uitgangspunt moet 

dienen. De meeste clausules verwijzen naar de laatst goedgekeurde jaarrekening of balans. 

Desalniettemin lijkt het bij deze formulering aangewezen nog eens expliciet te verduidelijken 

welke jaarrekening en welke balans in aanmerking genomen moet worden indien de prijs 

moet bepaald worden in de fase na het afsluiten van het boekjaar maar voor de 

goedkeuring.111 

 

65. De prijsbepaling kan door de clausule eveneens opgedragen worden aan de algemene 

vergadering. De clausule bepaalt bijvoorbeeld dat het orgaan de prijs jaarlijks moet 

vastleggen. Deze werkwijze brengt echter een aantal risico’s met zich mee. De 

voorkeurclausule loopt om te beginnen het gevaar onwerkbaar te worden indien de 
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algemene vergadering deze taak niet volbrengt. Dat risico is niet ondenkbaar daar het 

voornamelijk in grote vennootschappen moeilijk zal zijn een akkoord te bereiken onder de 

aandeelhouders. De clausule voorziet om die reden best in een subsidiaire 

prijsbepalingsmethode. De prijsbepaling door de algemene vergadering brengt ten tweede 

het gevaar met zich mee dat de algemene vergadering bij de prijsbepaling anticipeert op 

toekomstige overdrachten. De goede voorkeurclausules milderen het risico door bindende 

criteria te omschrijven. De uiteindelijke prijsbepaling kan bij schending van deze criteria 

immers vernietigd worden hetgeen moeilijker ligt indien de criteria niet omschreven 

werden.112 

 

66. De laatste prijsbepalingsmethode die hier behandeld wordt, houdt in dat de prijsbepaling 

wordt opgedragen aan een derde.113 Dergelijke voorkeurclausule moet ten eerste uitsluitsel 

geven over de persoon die deze opdracht moet uitvoeren. Deze persoon kan bij naam 

aangeduid worden in de clausule. De meeste clausules voorzien echter een 

aanstellingsprocedure waarbij in onderling overleg bepaald wordt wie de prijs moet bepalen. 

De steller van zo’n clausule moet een gebrek aan wilsovereenstemming wel kunnen 

opvangen. De rechter is immers onbevoegd om zich bij ontstentenis van akkoord uit te 

spreken over de aanstelling van een derde gezien het principe van de wilsautonomie. 

Daarom is het raadzaam in de clausule te vermelden dat de rechtbank van koophandel een 

derde kan aanstellen op vraag van de meest gerede partij.114  

 

De volgende stap houdt in dat de derde de prijs bepaalt binnen de bepaalde termijn. De 

clausule reikt mogelijks criteria aan die in acht moeten genomen worden bij de bepaling van 

de prijs. De opname van de criteria in de clausule biedt enerzijds als voordeel dat de 

clausule een bepaalbaar karakter verkrijgt en anderzijds dat de rechter meer mogelijkheden 

heeft om de prijsbepaling te toetsen. De rechter beschikt in normale omstandigheden immers 

enkel over een marginale beoordelingsbevoegdheid om de prijsbepaling aan te vechten. De 

rechter heeft daarentegen ruimere mogelijkheden indien de criteria voor de prijsbepaling 
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publieke naamloze vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE 
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vastgelegd werden. De prijsbepaling kan dan onverbindend worden verklaard omwille van 

een bevoegdheidsoverschrijding van de derde.115 

 

De clausule moet de derde de mogelijkheid geven zijn taak tot een goed einde te brengen 

door de mogelijkheid te bieden alle boeken en stukken van de vennootschap in te kijken en 

door de bestuursorganen de verplichting op te leggen alle nodige inlichtingen te 

verschaffen.116 

 

De derde moet voor afloop van de termijn de prijs meedelen. De vastgestelde prijs kan zoals 

hoger aangestipt slechts in beperkte mate worden aangevochten. De voorkeurclausule kan 

volgens een deel van de rechtsleer echter wel voorzien in een inkeerrecht, zowel voor de 

kandidaat-overdrager, als voor de begunstigde.117 De partijen kunnen dan terugkomen op 

hun beslissing indien de prijs niet aansluit bij hun verwachtingen. De toevoeging van een 

inkeerrecht verhindert wel dat de overdracht tot stand komt door de loutere uitoefening van 

het voorkeurrecht. De kandidaat-overdrager en de begunstigde verbinden zich immers niet 

onvoorwaardelijk. De uitwerking van de termijnen zal dus nog meer aandacht vereisen.118 

 

De clausule die voorziet dat de prijsbepaling wordt overgelaten aan een derde moet ook 

uitsluitsel geven over wie moet instaan voor de kosten van de prijsbepaling. De 

mogelijkheden zijn heel divers: de kosten kunnen ten laste gelegd worden van de kandidaat-

overdrager, van de begunstigde, van beide elk voor de helft of zelfs ten laste van de 

vennootschap.119 
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E. De mogelijkheid het voorkeurrecht over te dragen 

67. De rechtsleer neemt in het algemeen aan dat een voorkeurrecht in principe 

overdraagbaar is behoudens het bewijs dat het voorkeurrecht intuïtu personae werd 

verleend. Daarentegen gaan in de rechtsleer stemmen op om te stellen dat voorkeurrechten 

toegekend om de besloten aard en de bestaande evenwichten van een vennootschap te 

handhaven beschouwd kunnen worden als intuïtu personae. Discussies omtrent het karakter 

van de toegekende voorkeurrechten kunnen echter omzeild worden door in de clausule 

duidelijk een antwoord te bieden op de vraag in welke mate en aan welke personen het 

voorkeurrecht kan overgedragen worden. De clausules die voorzien dat de mogelijkheid tot 

overdracht bestaat, moeten voorzien dat diegene die het voorkeurrecht overneemt bij de 

kennisgeving van de uitoefening van het voorkeurrecht duidelijk vermeldt van wie het 

voorkeurrecht werd overgenomen en voor hoeveel aandelen het voorkeurrecht in totaal 

wordt uitgeoefend. Daarnaast is het aangewezen de kennisgeving van de uitoefening van 

het voorkeurrecht mede te laten ondertekenen door diegene die het voorkeurrecht afstond.120 

 

F. De voorziene termijn voor uitoefening is afgelopen… 

 

a) Het voorkeurrecht werd uitgeoefend voor alle aangeboden effecten 

 

68. Het is mogelijk dat het voorkeurrecht wordt uitgeoefend voor alle aandelen die werden 

aangeboden. De raad van bestuur die deze situatie constateert, stelt de kandidaat-

overdrager en de begunstigden hiervan in kennis op de wijze en binnen de termijn 

voorgeschreven door de voorkeurclausule. De melding aan de kandidaat-overdrager doet de 

verkoop ontstaan. Om een vlotte afhandeling van de overdracht te verzekeren is het 

aangewezen de modaliteiten van de verkoop voortvloeiende uit de uitoefening van het 

voorkeurrecht te duiden in de voorkeurclausule. De clausule kan bijvoorbeeld aangeven op 

welk ogenblik de eigendomsoverdracht plaatsvindt en kan daarbij afwijken van de algemene 

regel door de eigendom pas te doen over gaan op het moment van de betaling. De clausule 

regelt mogelijks ook betalingsmodaliteiten door voor te schrijven dat betaling onmiddellijk, op 

termijn of in schijven moet gebeuren. De bepaling van de betalingsmodaliteiten kan door de 

clausule eventueel zelfs overgelaten worden aan de raad van bestuur. Buiten de 

modaliteiten inzake eigendomsoverdracht en prijs voorziet de clausule gebeurlijk in een 

zekerheidsmechanisme voor de kandidaat-overdrager, bijvoorbeeld in de vorm van een pand 
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op de aandelen. Belangrijk is eveneens te specifiëren hoe een eventuele dividenduitkering 

voor het lopende boekjaar wordt verdeeld onder de partijen. De meest logische verdeling lijkt 

een verdeling in verhouding tot de periode van het aandeelhouderschap gedurende het 

betrokken boekjaar.121 

 

b) Het voorkeurrecht werd (gedeeltelijk) niet uitgeoefend 

 

69. De interesse van de begunstigden kan daarentegen ook gering tot zelfs nihil zijn. De 

aandelen worden in deze situatie vrij overdraagbaar, ook wanneer bepaalde aandeelhouders 

hun voorkeurrecht wel uitoefenden. De meeste clausules bepalen immers dat het 

voorkeurrecht voor het gehele pakket moet uitgeoefend worden op straffe van verval van het 

voorkeurrecht.122 De kandidaat-overdrager zou immers moeilijkheden kunnen ondervinden 

om het resterende gedeelte van het pakket tegen gunstige voorwaarden over te dragen aan 

een derde.123 

 

70. Omwille van de efficiëntie van de clausule is het aangeraden de termijn aan te geven 

waarbinnen de overdracht moet plaatsvinden. Bij het verstrijken van deze termijn moet het 

voorkeurrecht opnieuw in acht genomen worden. Bij first refusal-clausules is het bovendien 

nuttig uitdrukkelijk te bepalen dat de overdracht slechts mag plaatsgrijpen aan de 

meegedeelde kandidaat-overnemer onder de meegedeelde prijs en voorwaarden. Dergelijke 

verplichting helpt bij het tegengaan van een mogelijk “offre de complaisance”.124 

 

71. De vrije overdraagbaarheid ingevolge het niet uitoefenen van het voorkeurrecht kan 

evenwel verhinderd worden. De voorkeurclausule kan immers voorzien in een back-up in de 

vorm van een goedkeuringsclausule. Deze werkwijze komt enerzijds tegemoet aan het 

verlangen ongewenste personen uit de vennootschap te weren en anderzijds aan de 

bestrijding van het risico op een “offre de complaisance”. De termijn van 

                                                
121

 V. DE CORT, “Voorkoop- en aanvaardingsclausules in de Belgische naamloze vennootschap”, T. 
Not. 1999, 374-375; E. JANSSENS en F. KESKIN, Aandelen. Een overzicht van principes en een aantal 
toepassingen, Gent, Larcier, 2010, 48-49 en B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake 
overdrachtsbeperkingen bij niet-publieke naamloze vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. 
LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber 
Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 2011, 344-345. 
122

 De clausules waarin de regel van de ondeelbaarheid niet gestipuleerd wordt geven aanleiding tot 
een splitsing van het aangeboden pakket, het deel waarvoor het voorkeurrecht werd uitgeoefend 
wordt overgedragen aan de geïnteresseerde begunstigden en het deel waarvoor geen interesse werd 
getoond wordt in principe vrij overdraagbaar. 
123

 Zie supra, randnummer 60. 
124

 B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij niet-publieke naamloze 
vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, Larcier, 
2011, 346. 



 

38 
 

onoverdraagbaarheid mag evenwel nooit zes maanden, te rekenen vanaf het verzoek tot 

uitoefening van het voorkeurrecht, overschrijden. De kandidaat-overdrager heeft immers 

sowieso de mogelijkheid de aandelen over te dragen na het verstrijken van deze termijn. De 

koppeling met de goedkeuringsclausule zal dus weinig nut hebben indien bij weigering geen 

recht bestaat om een nieuwe kandidaat-overnemer voor te dragen.125 De praktische 

uitwerking van deze goedkeuringsclausule zal verder gelijklopen met deze die op zichzelf 

staat.126 

 

AFDELING 3: De praktische uitwerking van goedkeuringsclausules 

 

§ 1. De kennisgeving van de intentie tot overdracht 

72. De goedkeuringsprocedure wordt in werking gesteld door de kennisgeving van de 

intentie tot overdracht. De kennisgeving moet geschieden zoals bepaald wordt in de 

clausule. De clausule zal namelijk aangeven op welke wijze en aan wie de kennisgeving 

moet gebeuren. Daarnaast moet ook de inhoud van de clausule beantwoorden aan de 

gestelde vereisten.  

 

73. De kennisgeving moet normaal gebeuren ten aanzien van de instantie die zich moet 

uitspreken over de voorgestelde overdracht. De meeste goedkeuringsclausules dragen de 

beslissingsbevoegdheid op aan de raad van bestuur. Deze instantie bestaat uit meerdere 

individuen zodat het aangewezen is in de clausule te bepalen dat de kennisgeving moet 

gebeuren in handen van de voorzitter van de raad van bestuur. De rechtsleer neemt 

niettemin aan dat het volstaat dat één van de leden van de raad van bestuur ingelicht wordt 

indien de clausule voorschrijft dat de kennisgeving moet gebeuren aan de raad van bestuur. 

De leden beschikken immers over een individuele, passieve 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. De clausule kan de beslissingsmacht ook toekennen aan 

de algemene vergadering. Dergelijke goedkeuringsclausule zal echter enkel werkbaar zijn in 

kleine vennootschappen. De clausule voorziet dan best dat de kennisgeving moet gebeuren 

aan de voorzitter van de raad van bestuur of aan een bepaalde persoon die als 

tussenschakel fungeert voor de kennisgeving aan de algemene vergadering. De taak om te 

oordelen over de overdracht kan ook opgedragen worden aan een derde. De clausule kan 

voorschrijven dat de kennisgeving moet gebeuren aan de derde persoonlijk, maar kan ook 
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voorzien dat de raad van bestuur een ontvangen kennisgeving moet doorspelen aan de 

derde.127 

 

74. De vereisten omtrent de inhoud van de kennisgeving kunnen op een gelijkaardige wijze 

omschreven worden als bij voorkeurclausules. De clausule moet vooreerst duidelijk 

voorschrijven dat de identiteit van de kandidaat-overnemer moet meegedeeld worden. De 

meeste goedkeuringsclausules hebben namelijk tot doelstelling te verhinderen dat 

ongewenste personen, zoals concurrenten, tot de vennootschap toetreden. De identiteit van 

de kandidaat-overnemer vormt dus een wezenlijk aspect. Daarnaast is het ook aangewezen 

de kandidaat-overdrager te verplichten informatie te verstrekken omtrent het aantal en de 

identificatie van de aandelen en omtrent de prijs en de voorwaarden van de overdracht. De 

goedkeuringsclausules voorzien soms zelfs dat bij de kennisgeving een exemplaar van de 

overeenkomst van overdracht onder opschortende voorwaarde van goedkeuring moet 

gevoegd worden. De laatste aspecten zijn voornamelijk van belang indien de 

goedkeuringsclausule gekoppeld wordt aan een voorkeurrecht of een voordrachtrecht 

ingeval van weigering.128  

 

§ 2. De procedure tot goedkeuring 

  

A. De termijn waarbinnen een standpunt moet ingenomen worden 

75. De clausule bepaalt de termijn waarbinnen een beslissing moet genomen worden 

omtrent de overdracht. De termijn mag maximaal zes maanden bedragen vanaf het verzoek 

om goedkeuring, maar is liefst korter. De regel van de vrije overdraagbaarheid herneemt 

immers na de termijn van zes maanden zodat een weigering weinig nut heeft indien niet 

wordt voorzien in een voorkeurrecht of een voordrachtrecht voor het geval de overdracht 

geweigerd wordt.129 De termijn om een beslissing te nemen is daarom liefst korter dan zes 

maanden daar in het andere geval geen ruimte meer bestaat om het voorkeurrecht of het 

voordrachtrecht op een nuttige wijze toe te passen. Daarnaast is het raadzaam in de 

goedkeuringsclausule aan te geven wat het gevolg is van het uitblijven van een beslissing. 
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De meest aangewezen consequentie voor het uitblijven van een beslissing houdt in dat de 

overdracht geacht wordt geweigerd te zijn. De doelstelling van goedkeuringsclausules houdt 

namelijk in dat de vennootschap wordt afgeschermd van ongewenste indringers. Deze 

doelstelling vormt de basis om te stellen dat het uitblijven van een beslissing moet 

geïnterpreteerd worden als een weigering indien de clausule geen verduidelijking aanreikt 

omtrent deze situatie.130 

 

B. De procedure om tot een beslissing te komen 

76. De clausules die de beslissingsbevoegdheid toekennen aan een geheel van personen, 

zoals de raad van bestuur of de algemene vergadering, moeten aangeven met welke 

meerderheid deze instanties moeten beraadslagen. De goedkeuring kan afhankelijk gemaakt 

worden van een gewone meerderheid, maar ook van een bijzondere meerderheid die nader 

wordt gespecifieerd in de clausule.131  

 

77. Daarnaast is het van belang in de kantlijn te vermelden dat de beraadslaging door de 

raad van bestuur bij statutaire goedkeuringsclausules mogelijks moet gebeuren in 

overeenstemming met de belangenconflictregeling ex art. 523 W. Venn. Deze regeling moet 

worden nageleefd van zodra het gevaar bestaat dat één van de bestuurders persoonlijke, 

vermogensrechtelijke belangen laat meespelen waardoor de vennootschap schade zou 

ondervinden. De regeling moet daarom onder andere toegepast worden als de raad van 

bestuur moet oordelen over de overdracht van een aandelenpakket door of aan één van de 

bestuurders. De beschermingsmaatregelen moeten echter niet toegepast worden indien de 

taak van de raad van bestuur voortvloeit uit een goedkeuringsclausule in een 

aandeelhoudersovereenkomst. De raad van bestuur treedt dan immers op als een college 

van bindende derden en niet als een orgaan van de vennootschap.132  

 

78. De beslissing over de overdracht gebeurt in principe naar goeddunken van het 

beslissingsorgaan en moet in principe niet gemotiveerd worden. De goedkeuringsclausule 

kan de beslissingsinstantie nochtans verplichten haar beslissing te motiveren op bepaalde 
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gronden, maar de toevoeging van die verplichting is niet aanbevelenswaardig. De motivering 

en de aangereikte gronden kunnen door de rechter immers gebruikt worden om de 

beslissing te toetsen, hetgeen een aanzienlijke uitbreiding van de toetsingsmogelijkheden 

betekent en hetgeen een mogelijke bron van discussies vormt. Daarom is het zelfs 

raadzaam de beslissingsinstantie in de goedkeuringsclausule nog eens expliciet op het hart 

te drukken dat haar beoordelingsbevoegdheid discretionair is en dat haar beslissing niet 

gemotiveerd moet worden. De goedkeuringsclausule die de beslissing opdraagt aan een 

vennootschapsorgaan verdient hier evenwel enige nuancering. De organen van een 

vennootschap hebben immers een doelgebonden bevoegdheid zodat hun beslissingen niet 

strijdig mogen zijn met vennootschapsbelang. De beoordelingsvrijheid van deze 

beslissingsinstanties wordt dus automatisch beperkt.133 

 

C. De beslissing 

 

a) De voorgenomen overdracht werd goedgekeurd 

 

79. De goedkeuring maakt het mogelijk de overdracht tot stand te brengen. De 

geldingskracht van deze goedkeuring moet evenwel beperkt worden. De 

goedkeuringsclausule moet meer bepaald een termijn bevatten waarbinnen de overdracht 

aan de goedgekeurde kandidaat-overnemer moet plaatsvinden. De goedkeuring die 

onbeperkt geldt kan immers problemen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan een kandidaat-

overnemer die na verloop van tijd niet meer aanvaardbaar is omdat hij concurrerende 

activiteiten begint te ontwikkelen.134  

 

b) De voorgenomen overdracht werd geweigerd 

 

80. De aangeduide beslissingsinstanties kunnen hun zegen anderzijds ook weigeren. De 

weigering en de gevolgen van de weigering moeten meegedeeld worden aan de kandidaat-

overdrager op de wijze voorgeschreven door de voorkeurclausule. De vermelde gevolgen 
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zullen betrekking hebben op de alternatieven die voorzien worden in de 

goedkeuringsclausule. De goedkeuringsclausule anticipeert met die alternatieven op een 

eventuele weigering gezien de regel van de vrije overdraagbaarheid sowieso terug in 

werking treedt na het verstrijken van een termijn van zes maanden te rekenen vanaf het 

verzoek om goedkeuring. De goedkeuringsclausule die voorziet in alternatieven omzeilt dus 

het risico elk nut te verliezen bij een eventuele weigering. 

 

81. De eerste mogelijkheid houdt in dat de beslissingsinstantie bij weigering een 

voordrachtrecht heeft, hetgeen impliceert dat binnen de termijn voorzien in de 

goedkeuringsclausule een andere kandidaat kan voorgedragen worden die het pakket wenst 

over te nemen aan dezelfde voorwaarden als oorspronkelijk voorzien. De 

beslissingsinstantie die van het voordrachtrecht geen gebruik maakt moet steeds voor ogen 

houden dat de aangeboden effecten vrij overdraagbaar worden na een verloop van zes 

maanden vanaf het verzoek. Daarnaast moet ook aandacht besteed worden aan de 

mogelijkheid om van een voorgenomen overdracht af te zien vooraleer het voordrachtrecht 

uitgeoefend wordt.135  

 

82. Daarnaast wordt de goedkeuringsclausule ook vaak gekoppeld aan een 

voorkeurclausule. De voorkeurclausule treedt, zoals het voordrachtrecht, slechts in werking 

nadat komt vast te staan dat de kandidaat-overdrager niet afziet van de voorgenomen 

overdracht. De uitwerking van een voorkeurclausules die worden gekoppeld aan 

goedkeuringsclausules vertoont weinig verschillen met deze van voorkeurclausules die op 

zichzelf staan. De steller moet echter wel rekening houden met de volgende vorm van 

misbruik die deze koppeling kan doen ontstaan. De goedkeuringsclausule kan de 

beslissingsbevoegdheid opdragen aan de algemene vergadering. De 

meerderheidsaandeelhouder kan op de algemene vergadering misbruik maken van zijn 

meerderheid door de overdracht te weigeren om vervolgens gebruik te maken van het 

voorkeurrecht dat voorziet in een prijsbepalingsmechanisme dat uitdraait op een gunstige 

prijs. Diezelfde meerderheidsaandeelhouder kan de verworven effecten vervolgens 

overdragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer tegen de hogere prijs die hij te 

voren had aangeboden aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De 

meerderheidsaandeelhouder beschikt ingevolge de koppeling dus over de mogelijkheid winst 

te maken op de rug van de oorspronkelijke kandidaat-overdrager. Daarom is het aangeraden 

in de clausule te voorzien dat, behoudens vervreemdingen aan de prijs waaraan het 
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voorkeurrecht werd uitgeoefend, geen vervreemding mag plaatsvinden binnen een bepaalde 

termijn na uitoefening van het voorkeurrecht of dat geen vervreemding mag plaatsvinden aan 

de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.136 

 

83. De vraag rijst of het mogelijk is een goedkeuringsclausule bij weigering te doen 

uitmonden in een onvervreemdbaarheidsclausule. De rechtsleer neemt hieromtrent aan dat 

de regel “qui peut le plus, peut le moins” toegepast moet worden zodat de combinatie 

mogelijk is. De goedkeuringsclausule die uitmondt in een onvervreemdbaarheidsclausule is 

immers minder beperkend dan een onvervreemdbaarheidsclausule op zich. De kans bestaat 

namelijk dat een voorgenomen overdracht wordt goedgekeurd waardoor deze toch kan 

plaatsgrijpen, hetgeen geheel uitgesloten is in het kader van een alleenstaande 

onvervreemdbaarheidsclausule. De onvervreemdbaarheidsclausule die aan de 

goedkeuringsclausule gekoppeld wordt moet niettemin beantwoorden aan de 

geldigheidsvoorwaarden voor onvervreemdbaarheidsclausules, deze moet dus steeds 

verantwoord zijn in het licht van het vennootschapsbelang en moet dus beperkt zijn in de 

tijd.137 

  

                                                
136

 P. REMELS, “Overdrachtsbeperkende clausules in naamloze vennootschappen”, Jura Falc. 1997-
1998, 435. 
137

 D. LEERMAKERS en B. MOERMAN, “Overdrachtsbeperkingen en stemafspraken”, Cah. Jur. 1996, afl. 
4, 46; P. REMELS, “Overdrachtsbeperkende clausules in naamloze vennootschappen”, Jura Falc. 
1997-1998, 435-436 en B. TILLEMAN, “Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij niet-
publieke naamloze vennootschappen”, in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE 
(eds.), Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Gent, 
Larcier, 2011, 357. 



 

44 
 

DEEL II: 

De afdwingbaarheid van overdrachtsbeperkingen 

 

INLEIDING 

84. De efficiëntie van een overdrachtsbeperking is in grote mate afhankelijk van haar 

afdwingbaarheid. Daarom zijn de sanctioneringsmechanismen om een partner terug te 

fluiten die in weerwil van een overdrachtsbeperking tot overdracht overging van wezenlijk 

belang. Deze mechanismen staan in nauw verband met het thema van de tegenstelbaarheid 

van overdrachtsbeperkingen zodat het aangewezen is de sanctionering en de 

tegenstelbaarheid in onderstaand hoofdstuk als een geheel te behandelen. De sanctionering 

doet immers de vraag ontstaan in hoeverre overdrachtsbeperkingen kunnen tegengeworpen 

worden aan diegene die effecten verkrijgt ondanks het bestaan van overdrachtsbeperkingen. 

De oplossing van deze vraag verschilt aanzienlijk naargelang een overdrachtsbeperking 

opgenomen wordt in een aandeelhoudersovereenkomst, dan wel in de statuten van een 

vennootschap. De notaris moet de consequenties rond tegenstelbaarheid bijgevolg goed 

duiden bij de keuze voor conventionele, dan wel voor statutaire overdrachtsbeperkingen 

(HOOFDSTUK 1). Daarnaast moet de notaris eveneens oog hebben voor de mechanismen 

die een overdrachtsbeperking kracht kunnen bijzetten (HOOFDSTUK 2). 

 

HOOFDSTUK 1: De tegenstelbaarheid van overdrachtsbeperkingen 

85. De vraag van de tegenstelbaarheid moet verschillend beantwoord worden naargelang de 

overdrachtsbeperkingen voortvloeien uit een aandeelhoudersovereenkomst (AFDELING 1), 

dan wel uit de statuten van een vennootschap (AFDELING 2). De kern van het verschil houdt 

in dat statutaire overdrachtsbeperkingen gezien hun hogere graad van tegenstelbaarheid 

beter afdwingbaar zijn dan conventionele. De notaris heeft in het kader van zijn adviesplicht 

dus de belangrijke taak het verschil te duiden opdat zijn cliënten een geïnformeerde keuze 

kunnen maken omtrent de gedaante, conventioneel of statutair, van een voorgenomen 

overdrachtsbeperking. 

 

AFDELING 1: De tegenstelbaarheid van conventionele overdrachtsbeperkingen 

86. De rechtsleer meent unaniem dat conventionele overdrachtsbeperkingen gekwalificeerd 

moeten worden als louter obligatoire verbintenissen die onderhevig zijn aan de 

relativiteitsregel ex art. 1165 B.W. Deze overdrachtsbeperkingen creëren dus enkel gevolgen 

tussen partners waardoor een overdracht die in strijd met een overdrachtsbeperking tot 

stand komt enkel wordt gesanctioneerd door schadevergoeding in hoofde van de 
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overtredende partner. De overnemer wordt als derde bijgevolg buiten schot gehouden. De 

overdrachtsbeperking is hem overeenkomstig de relativiteitsregel immers niet tegenstelbaar, 

noch door de partners, noch door de vennootschap.138 Desalniettemin komt de overnemer 

toch in het vizier indien hem derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk verweten 

kan worden. Deze medeplichtigheid, gestoeld op art. 1382 B.W., doet zich voor indien de 

overnemer bewust zijn medewerking verleent aan de schending van een vooraf vastgelegde 

overdrachtsbeperking die de overnemer kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.139 De 

sanctie die mogelijks voortvloeit uit de derde-medeplichtigheid is de nietigheid van de 

overdracht.140 De rechtspraak geeft bij derde-medeplichtigheid aan schending van een 

voorkeurrecht echter ook blijk van een verdergaande sanctionering, meer bepaald uitvoering 

in natura in die zin dat de overdracht nietig verklaard wordt en dat de effecten rechtstreeks 

overgedragen worden aan de begunstigde van het voorkeurrecht. De begunstigde van het 

voorkeurrecht moet die specifieke sanctie wel vorderen en moet bereid zijn de prijs te 

betalen die overeenkomstig de voorkeurclausule verschuldigd is.141 

 

 AFDELING 2: De tegenstelbaarheid van statutaire overdrachtsbeperkingen 

 

§ 1. De statutaire overdrachtsbeperkingen zijn louter obligatoire verbintenissen 

87. De eerste strekking in de rechtsleer meent dat statutaire overdrachtsbeperkingen op 

dezelfde wijze als conventionele overdrachtsbeperkingen behandeld moeten worden. De 

statutaire overdrachtsbeperkingen vormen in deze visie louter obligatoire verbintenissen die 

de aandeelhouders opnemen tegenover de vennootschap en die onderhevig zijn aan de 

relativiteitsregel ex art. 1165 B.W. De statutaire overdrachtsbeperkingen zijn bijgevolg enkel 
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tegenstelbaar aan derden die zich schuldig maken aan derde-medeplichtigheid aan 

andermans contractbreuk. De derde-medeplichtigheid aan contractbreuk zal zich zoals bij 

conventionele overdrachtsbeperkingen manifesteren indien een derde bewust medewerking 

verleent aan de schending van een vooraf bestaande overdrachtsbeperking die hij kende of 

die behoorde te kennen.142 

 

88. De toepasselijkheid van derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk is 

afhankelijk van de voorwaarde dat de derde de overdrachtsbeperking kende of behoorde te 

kennen. De meerderheid van de rechtsleer meent dat deze voorwaarde niet vervuld is louter 

en alleen omdat de statuten worden bekendgemaakt door neerlegging op de griffie van de 

rechtbank van koophandel en door publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.143 

De bekendmaking van de statuten geeft dus geen aanleiding tot een vermoeden van kennis 

zodat het bewijs van derde-medeplichtigheid nog steeds vereist dat de derde kennis had of 

behoorde te hebben van de overdrachtsbeperking.144 Deze visie blijkt eveneens uit 

cassatierechtspraak:  

 

“uit de regel dat, door de bekendmaking van de uittreksels van de akten van 

handelsvennootschappen in het Belgisch Staatsblad, die akten kunnen worden ingeroepen 

tegen derden en dat de derden de gevolgen van het bestaan van die akten moeten 

aanvaarden, niet volgt dat door die bekendmaking een wettelijk vermoeden ontstaat waardoor 

men zou moeten oordelen dat alle derden op de hoogte zijn van die bekendmaking”.
145 

 

De bekendmaking van de overdrachtsbeperkingen levert niettemin een onmiskenbaar 

voordeel op bij het bewijs van derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk. De 

vervulling van deze voorwaarde zal gezien de bekendmaking immers veel makkelijker 

aangetoond kunnen worden. Daarom moet hier aangestipt worden dat het aangewezen is de 

statutaire overdrachtsbeperkingen op te nemen in het bekend te maken uittreksel gezien die 

normaliter niet tot de verplichte inhoud van het uittreksel behoren.146 
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89. Dezelfde voorwaarde speelt in het achterhoofd bij de vraag naar het bestaan van een 

algemene verplichting tot raadpleging van de statuten bij overname. De rechtsleer neemt 

aan dat dergelijke algemene verplichting geenszins bestaat. De overnemer is echter wel tot 

raadpleging van de statuten gehouden indien dat in het licht van de concrete 

omstandigheden beantwoordt aan de handelswijze van een normaal en zorgvuldig persoon 

van dezelfde categorie.147 De rechtspraak achtte zo’n omstandigheden aanwezig bij de 

overname van een participatie in een kleine, niet-beursgenoteerde vennootschap door een 

concurrent.148 Dergelijke concrete situaties geven dus aanleiding tot de vervulling van de 

voorwaarde dat de derde kennis had of behoorde te hebben van de overdrachtsbeperking 

zodat het bewijs van derde-medeplichtigheid voor de hand ligt. 

 

§ 2. De statutaire overdrachtsbeperkingen zijn tegenstelbaar 

90. De meerderheid van de rechtsleer verwerpt bovenbeschreven stelling die meent dat 

statutaire overdrachtsbeperkingen aan hetzelfde regime als conventionele 

overdrachtsbeperkingen moeten onderworpen worden. De meerderheidsstelling neemt 

daarentegen aan dat statutaire overdrachtsbeperkingen zonder meer tegenstelbaar zijn.149  

 

91. De stelling wordt op twee onderscheiden manieren onderbouwd. De eerste grondslag, 

geopperd door GEENS, wordt gevonden in het intuïtu personae-karakter dat statuten 

verkrijgen door de toevoeging van overdrachtsbeperkingen. De auteur beschouwt de 

statuten als een overeenkomst tussen de vennootschap enerzijds en elk van de 

aandeelhouders anderzijds. De overdracht van effecten kan dus gelijk gesteld worden met 

de overdracht van een overeenkomst met de vennootschap waarvan de 

overdrachtsbeperking een intrinsiek kenmerk vormt. De overdracht die in strijd met de 

statutaire overdrachtsbeperking tot stand komt is echter niet tegenstelbaar aan de 

vennootschap daar dat zou indruisen tegen hetgeen waartoe de vennootschap zich 
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verbonden heeft. De naleving van de overdrachtsbeperking moet daarom gezien worden als 

een materiële tegenstelbaarheidsvoorwaarde voor de overdracht.150 De tweede grondslag, 

aangereikt door BLUMBERG en VAN LANCKER, wordt gevonden in de theorie van de 

zogenaamde zakelijke werking en neemt i.t.t. de eerste grondslag afstand van de 

contractuele oorsprong van aandelen. Deze auteurs pleiten voor een globale visie op het 

zakenrechtelijk statuut van een effect waarbij de verhandelbaarheid van een effect bepaald 

wordt door de vennootschap. De overdrachtsbeperking vormt in deze visie een intrinsiek 

kenmerk van het effect op voorwaarde dat de vennootschap de overdrachtsbeperking zelf 

heeft bepaald in de statuten of de uitgiftevoorwaarden. De overdracht in strijd met de 

overdrachtsbeperking tast dan het voorwerp van de overdracht zelf aan waaruit de niet-

tegenstelbaarheid van de overdracht voortvloeit. Deze grondslag stuit echter op de kritiek dat 

het numerus clausus-beginsel zich verzet tegen nieuwe zakelijke rechten die niet in het leven 

worden geroepen door de wetgever.151 

 

92. De leer die de tegenstelbaarheid van statutaire overdrachtsbeperkingen als uitgangspunt 

neemt, wordt door sommigen minder aannemelijk geacht voor voorkeurclausules enerzijds 

en voor aandelen aan toonder anderzijds. De kritiek op de tegenstelbaarheid van statutaire 

voorkeurclausules houdt in dat deze zuiver persoonlijke verbintenissen inhouden in hoofde 

van de aandeelhouder waardoor de overnemer zich steeds zou kunnen beroepen op de 

relativiteitsregel. Daartegen wordt dan weer ingebracht dat een statutair voorkeurrecht moet 

beschouwd worden als een beding ten behoeve van een derde. De vennootschap bedingt 

met andere woorden van de aandeelhouder dat bij een voorgenomen overdracht de 

aandelen worden aangeboden aan de begunstigden die voor de aandeelhouder volslagen 

derden zijn.152 De twijfels omtrent de tegenstelbaarheid van statutaire 

overdrachtsbeperkingen voor aandelen aan toonder vinden hun wortels in het principe dat de 
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bezitter van aandelen aan toonder wordt geacht houder te zijn van de rechten eraan 

verbonden en alzo erkend moet worden.153 De voorstanders van de tegenstelbaarheid van 

statutaire overdrachtsbeperkingen voor aandelen aan toonder stellen zich de vraag waartoe 

de openbaarmakingsverplichting van de statuten dan wel dient indien de vennootschap hun 

inhoud niet kan tegenwerpen. De tegenstelbaarheid moet naar hun mening dus gegrond 

worden op art. 67 W. Venn. De voorstanders achten statutaire overdrachtsbeperkingen met 

betrekking tot ter beurs genoteerde aandelen aan toonder evenwel niet tegenstelbaarheid 

daar de controle op de naleving van de overdrachtsbeperking dan quasi onmogelijk is.154 De 

laatste discussie boet echter aan belang in gezien de afschaffing van aandelen aan 

toonder.155 

 

93. De leer van de tegenstelbaarheid van statutaire overdrachtsbeperkingen heeft tot gevolg 

dat een overdracht die in strijd met de overdrachtsbeperking tot stand komt, niet 

tegenstelbaar is aan de vennootschap. De overdracht komt weliswaar geldig tot stand tussen 

de overdrager en de overnemer, maar creëert geen gevolgen tegenover de vennootschap. 

De overdrager en de overnemer nemen een croupierverhouding aan: de overnemer wordt 

als het ware ondervennoot van de overdrager die vennoot blijft van de vennootschap. Deze 

verhouding impliceert dat enkel de overdrager kan deelnemen aan de algemene vergadering 

om aldaar het stemrecht uit te oefenen, terwijl de dividenden moeten doorgestort worden aan 

de overnemer.156  

 

HOOFDSTUK 2: De overdrachtsbeperkingen kracht bijzetten? 

94. De (beperkte) tegenstelbaarheid van overdrachtsbeperkingen vormt niet noodzakelijk 

een hinderpaal voor degene die overdrachtsbeperkingen aan zijn laars wil lappen. Daarom is 

het aangewezen overdrachtsbeperkingen kracht bij te zetten door mechanismen toe te 

voegen die een ontradend effect hebben.  

 

95. De toevoeging van een schadebeding vormt een eerste manier om schendingen te 

voorkomen. De partner handelend in weerwil van een overdrachtsbeperking is immers 
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gehouden tot het betalen van het forfaitaire bedrag bepaald in de clausule.157 De steller van 

een schadebeding moet dat bedrag op een zorgvuldige manier bepalen. De rechter kan het 

bedrag immers matigen indien het kennelijk de potentieel voorzienbare schade op het 

moment van de toevoeging van het schadebeding overschrijdt.158 De principes van het 

burgerlijk recht laten dus niet toe dat een bedrag wordt vastgelegd dat niet in verhouding 

staat tot de schade die uit de schending van een overdrachtsbeperking kan voortvloeien.159 

De matigingssanctie kan echter worden vermeden door een laag forfaitair minimumbedrag 

vast te leggen met de mogelijkheid de werkelijk geleden schade die dat bedrag te boven 

gaat te bewijzen voor een arbiter.160  

 

96. De praktijk ontwikkelde voor aandelen aan toonder twee specifieke ontradende 

mechanismen. Deze mechanismen zullen gezien de afschaffing van deze aandelen 

natuurlijk aan belang inboeten, maar worden hier toch kort vermeld.161 De naleving van een 

overdrachtsbeperking voor aandelen aan toonder kan vooreerst aangemoedigd worden door 

de aandelen te deponeren bij een bank of te blokkeren in handen van een syndicus. De 

deponering of blokkering heeft een afschrikkend effect in die zin dat de materiële overdracht 

aan een derde bemoeilijkt wordt. De toevoeging van zo’n mechanisme is evenwel niet 

waterdicht gezien een derde te goeder trouw nog steeds kan revindiceren.162 Om 

schendingen ingeval van toonderaandelen in de kiem te smoren is het ook nuttig het bestaan 

van de overdrachtsbeperking of de overdrachtsbeperking zelf op het toonderstuk af te 

drukken. De derde krijgt dan immers kennis van de overdrachtsbeperking. Deze werkwijze 
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biedt echter geen sluitende oplossing omdat de levering niet steeds samenvalt met het 

moment dat de overeenkomst tot stand komt.163 

 

97. De laatste methode om overdrachtsbeperkingen kracht bij te zetten houdt in dat de 

betrokken aandelen in pand worden gegeven tot zekerheid van de schadevergoeding die 

mogelijks voortvloeit uit de miskenning van een overdrachtsbeperking. Deze methode biedt 

een stevige bescherming gezien een zakelijk recht ontstaat dat tegenstelbaar is aan de 

overnemer.164 
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Besluit 

 

98. Deze masterproef geeft aan dat een notaris of een notarieel jurist niet onbezonnen te 

werk mag gaan bij de inwerkingstelling van overdrachtsbeperkingen. De jurist die deze 

beperkingen in het leven roept moet die enerzijds met de grootste zorg redigeren en moet 

anderzijds anticiperen op eventuele problemen op vlak van afdwingbaarheid. 

 

99. De werkbaarheid van overdrachtsbeperkingen is in grote mate afhankelijk van een goede 

redactie. De redactie moet aan de ene kant beantwoorden aan juridische 

geldigheidsvereisten en moet aan de andere kant een oplossing bieden voor praktische 

problemen die voortspruiten uit de toepassing van de clausule.  

 

100. De geldigheidsvereisten naar vennootschapsrecht worden beheerst door art. 510 W. 

Venn. Deze bepaling spitst zich toe op onvervreemdbaarheids-, voorkeur- en 

goedkeuringsclausules. De redactie van onvervreemdbaarheidsclausules vereist 

zorgvuldigheid omdat twee moeilijk in te vullen vereisten nageleefd moeten worden. Deze 

clausules moeten vooreerst te allen tijde beantwoorden aan het vennootschapsbelang. De 

naleving van deze geldigheidsvereiste vormt geen evidentie. De praktijkjurist stuit immers 

niet alleen op een betwiste invulling van het criterium, maar ook op de problematische 

positieve benadering en de moeilijke continue eerbiediging ervan. Deze moeilijkheden in 

acht genomen is het aangewezen een onvervreemdbaarheid in uitdrukkelijke en ruime 

bewoordingen te verantwoorden vanuit het vennootschapsbelang. De tweede vereiste 

waaraan een onvervreemdbaarheidsclausule moet voldoen houdt in dat de ingestelde 

onvervreemdbaarheid beperkt moet zijn in de tijd. De bepaling van de duur brengt ingevolge 

deze vereiste een moeilijke evenwichtsoefening met zich mee. De beoordeling van de 

beperktheid in de tijd moet immers gebeuren aan de hand van feitelijke elementen, 

waaronder de doelstelling van de onvervreemdbaarheid. De voorkeur- en 

goedkeuringsclausules worden aan een ander regime onderworpen dan de 

onvervreemdbaarheidsclausules. Deze overdrachtsbeperkingen mogen geen aanleiding 

geven tot een onvervreemdbaarheid langer dan zes maanden respectievelijk vanaf de 

aanbieding van het voorkeurrecht en vanaf het verzoek om goedkeuring. Deze vereiste 

vormt evenwel geen geldigheidsvereiste in die zin dat een schending wordt gesanctioneerd 

met nietigheid. De nietigheidssanctie maakt immers plaats voor een inkorting van 

rechtswege van de duur tot zes maanden. De aandelen die het voorwerp uitmaken van een 

voorkeur- of goedkeuringsclausule die niet overeenstemt met deze vereiste worden dus van 

rechtswege vrij overdraagbaar na zes maanden. De praktische uitwerking van deze 

overdrachtsbeperkingen vereist bijgevolg bijzondere aandacht op dit punt. De 
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overdrachtsbeperkingen die niet als één van de voorgaande vormen gecatalogeerd kunnen 

worden, zijn geldig zonder dat enige vennootschapsrechtelijke vereiste nageleefd moet 

worden.  

 

101. De beperkingen naar burgerlijk recht zijn het verbod van erfovereenkomsten, het 

reservatair erfrecht van bepaalde erfgenamen en de noodzaak van een bepaalde of 

bepaalbare prijs. De eerste beperking, het verbod van erfovereenkomsten, komt op het 

toneel bij overdrachtsbeperkingen die uitwerking hebben bij overlijden. Deze 

verbodsbepaling kan door de steller van een overdrachtsbeperking op twee manieren 

omzeild worden. De eerste manier houdt in dat de toepassing van het verbod vermeden 

wordt door actuele rechten toe te kennen. De meerderheid van de rechtsleer neemt aan dat 

actuele rechten worden toegekend indien een overdrachtsbeperking geldt bij leven en bij 

overlijden. Deze strekking wordt echter bekritiseerd in een eerder beperkte strekking zodat 

voorzichtigheid geboden is. De tweede manier om het verbod te omzeilen houdt in dat een 

overdrachtsbeperking op zodanige wijze geformuleerd wordt dat een uitzondering op het 

verbod van erfovereenkomsten toepasselijk is. De eerste uitzonderingsbepaling ligt vervat in 

art. 42 W. Venn. dat voorziet in de mogelijkheid van voortzettings- en verblijvingsbedingen. 

De steller van een overdrachtsbeperking die aan het verbod wil ontsnappen door een beroep 

op deze uitzonderingsgrond moet echter de vereisten van art. 42 W. Venn. én van art. 510 

W. Venn naleven. Daarom probeert een kleine groep in de rechtsleer art. 510 W. Venn. an 

sich aan te merken als een uitzondering op het verbod. Deze strekking vormt een 

interessante piste, maar biedt niet de nodige rechtszekerheid. De steller van een 

overdrachtsbeperking die uitwerking heeft bij overlijden moet naast de toepassing van het 

verbod van erfovereenkomsten ook vermijden dat de reserve, die aan bepaalde erfgenamen 

toekomt, aangetast wordt. De rechtsleer neemt evenwel aan dat overdrachtsbeperkingen 

toepasselijk bij leven en bij overlijden de uitoefening van reservataire aanspraken 

uitschakelen zodat makkelijk aan deze beperking kan verholpen worden. De laatste vereiste, 

die inhoudt dat de prijs bepaald of bepaalbaar moet zijn, geldt uiteraard enkel voor 

voorkeurclausules. De prijsbepaling door een derde geeft in deze optiek mogelijks aanleiding 

tot problemen. Daarom is het aangewezen prijsbepalingscriteria toe te voegen aan 

voorkeurclausules.  

 

102. De redactie van een efficiënte overdrachtsbeperking vereist naast aandacht voor de 

juridische kant, ook aandacht voor de praktische kant van de zaak. De praktische problemen 

die kunnen ontstaan zijn van heel verscheiden aard: het toepassingsgebied van de clausule, 

de prijsbepaling bij de uitoefening van het voorkeurrecht, de gevolgen van een weigering bij 

een goedkeuringsclausule,… De jurist die instaat voor de redactie van een 
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overdrachtsbeperking moet anticiperen op deze problemen door een oplossing te bieden in 

de clausule. Daarbij kan het nut van de talrijke modellen niet ontkend worden.165 

 

103. De effectiviteit van een overdrachtsbeperking staat of valt met haar afdwingbaarheid. 

De praktijkjurist die in aanraking komt met de redactie van een overdrachtsbeperking moet 

daar bijgevolg over waken. De afdwingbaarheid moet op twee niveaus gesitueerd worden, 

enerzijds op het niveau van de tegenstelbaarheid en anderzijds op het niveau van de 

bijzondere mechanismen die overdrachtsbeperkingen kracht bijzetten.  De tegenstelbaarheid 

van een overdrachtsbeperking is van wezenlijk belang om een overdracht in weerwil van een 

overdrachtsbeperking te sanctioneren. De mate van tegenstelbaarheid verschilt echter 

wezenlijk bij conventionele en statutaire overdrachtsbeperkingen. De schending van een 

conventionele overdrachtsbeperking vereist dat de overnemer zich schuldig maakt aan 

derde-medeplichtigheid aan contractbreuk opdat de overdracht in strijd met een 

overdrachtsbeperking voor vernietiging vatbaar is. Dezelfde leer wordt door sommigen ook 

toegepast op statutaire overdrachtsbeperkingen met die nuance dat sneller sprake is van 

derde-medeplichtigheid gezien de publiciteit die aan statutaire overdrachtsbeperkingen 

gegeven wordt. Desalniettemin meent een belangrijk deel van de rechtsleer dat statutaire 

overdrachtsbeperkingen tegenstelbaar zijn, zonder dat de leer van de derde-

medeplichtigheid toegepast moet worden. Deze rechtsleer heeft tot gevolg dat een 

overdracht in strijd met een beperking niet tegenstelbaar is aan de vennootschap waardoor 

een onaantrekkelijke croupierverhouding ontstaat. De afdwingbaarheid van statutaire 

overdrachtsbeperkingen is bijgevolg sterker dan die van conventionele. Desondanks is het 

mogelijk om conventionele overdrachtsbeperkingen wat betreft hun afdwingbaarheid te 

versterken door de toevoeging van bijzondere mechanismen als een schadebeding of een 

inpandgeving. Deze mechanismen kunnen uiteraard ook toegevoegd worden in de context 

van statutaire overdrachtsbeperkingen. 

 

104. De notaris uit het inleidend voorbeeld kan de tegenstrijdige wensen van zijn cliënten 

verzoenen door overdrachtsbeperkingen in het leven te roepen. Op die manier wordt 

tegemoet gekomen aan de wens van een onderneming in de vorm van een naamloze 

vennootschap, maar mét een besloten karakter. De redactie van overdrachtsbeperkingen 

vormt echter geen evidentie en vereist de nodige precisie. De notaris moet oog hebben voor 

aspecten van heel uiteenlopende aard opdat overdrachtsbeperkingen werkelijk hun 

doelstelling verwezenlijken, mede gezien “qoud nullum est, nullum producit effectum”. 
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