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Bij elk bedrijf komt het wel eens voor: confl icten tussen aandeelhouders. Gelukkig 
wordt in de meeste gevallen een gezamenlijke oplossing gevonden. Maar wat nu 
als het confl ict dusdanig is geëscaleerd dat de aandeelhouders afscheid van elkaar 
wensen te nemen? Dit overkwam aandeelhouders Van der Aa, Berghuis en 
Cornelissen, die samen de Podotherapiepraktijk Snellevoet B.V. hebben opgezet.

Mr. Van Domselaar weet raad

De ruziënde aandeelhouders
bij Podotherapiepraktijk 
Snellevoet B.V.

De drie heren, die elkaar nog kennen van de Academie 
voor Podologie, besluiten om hun inmiddels jarenlan-
ge ervaring en kennis te bundelen en starten een eigen 
podotherapiepraktijk. Om persoonlijke aan-
sprakelijkheid te voorkomen, kiezen zij 
voor de ‘besloten vennootschap’ als 
rechtsvorm. Van der Aa en Berghuis 
nemen ieder 47,5% van de aan-
delen, Cornelissen neemt de 
overige 5% van de aandelen. 
Van der Aa en Berghuis wor-
den tevens de bestuurders 
van Snellevoet B.V. 

Reorganisatie
Snellevoet B.V. heeft zich ge-
specialiseerd in het behande-
len van voetklachten van spor-
ters en groeit in eerste instantie 
snel uit tot een gerenommeerde 
podotherapiepraktijk. De economische 
crisis heeft helaas roet in het eten ge-
gooid en het aantal opdrachten loopt de 
laatste jaren fors terug. Van der Aa meent 
dat een reorganisatie nodig is om een 
faillissement van Snellevoet B.V. te voorkomen. Hiervoor 
is volgens de statuten van de vennootschap een 2/3 meer-

derheid van de stemmen in de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders (AVA) nodig. Tijdens een verjaardag 
van een gemeenschappelijke vriend krijgen Van der Aa en 

Berghuis ruzie. De ruzie escaleert dusdanig dat 
Berghuis boos wegloopt en roept dat Van 

der Aa de reorganisatie wel kan verge-
ten. Bij de eerstvolgende AVA wijst 

Berghuis inderdaad ieder concept 
tot een statutenwijziging van 

Van der Aa af.

Raad
Van der Aa is bang voor de 
ondergang van Snellevoet. 
Door de ruzie met Berghuis 
wil Van der Aa Snellevoet B.V. 

alleen met Cornelissen voort-
zetten. Berghuis is echter niet 

voornemens zijn positie in Snelle-
voet B.V. op te geven. Van der Aa zit 

met zijn handen in het haar en vraagt 
mr. Van Domselaar om raad. 

Geschillenregeling
Voor Van der Aa bestaan er diverse ju-

ridische mogelijkheden om het geschil met Berghuis op te 
lossen. Zo kan hij ervoor kiezen om een beroep te doen 
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op de wettelijke geschillenregeling. De geschillenregeling 
kent een uitstotingsregeling en een uittredingsregeling. 
Bij de uitstotingsregeling kan Van der Aa van Berghuis 
vorderen dat hij zijn aandelen aan hem overdraagt. Bij 
de uittredingsregeling kan Van der Aa van Berghuis vor-
deren dat zijn aandelen door hem worden overgenomen. 
In het laatste geval treedt Van der Aa zelf uit de vennoot-
schap. Mr. Van Domselaar heeft Van der Aa geadviseerd 
om niet te kiezen voor dit traject. De geschillenregeling 
kent namelijk verschillende nadelen. Zo is het een lang-
durige procedure en bestaat de kans dat Van der Aa zelf 
wordt veroordeeld. Daarnaast gelden er hoge drempels 
voor toewijzing en blijkt uit de jurisprudentie dat maar 
weinig aanvragen succesvol zijn.

Ondernemingskamer
Een andere mogelijkheid voor Van der Aa is het starten 
van een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer 
van het Gerechtshof Amsterdam. In de Ondernemingska-
mer hebben gewone rechters zitting, maar ook deskun-
digen op bedrijfseconomisch vlak, zoals een registerac-
countant. De Ondernemingskamer zal beoordelen of er 
gegronde redenen zijn om aan een juist beleid binnen 
Snellevoet B.V. te twijfelen. Indien daarvan sprake is, zal 
een onderzoek worden gelast naar de gang van zaken 
binnen Snellevoet B.V. De Ondernemingskamer zal een 
onderzoeker aanstellen. De hiermee gemoeide kosten 

voor het onderzoek komen voor rekening van Snellevoet 
B.V. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kun-
nen de kosten later op Berghuis worden afgewenteld. Tij-
dens deze procedure kan Van der Aa de Ondernemings-
kamer vragen om een voorlopige voorziening te treffen. 
Zo kan Van der Aa de Ondernemingskamer verzoeken om 
bestuurder Berghuis of zijn stemrecht te schorsen. 

Enquêteprocedure
Gezien de vele nadelen van de geschillenregeling, heeft 
mr. Van Domselaar geadviseerd om een enquêteprocedu-
re en een kort geding te starten bij de Ondernemings-
kamer. Inmiddels heeft de Ondernemingskamer Berghuis 
als bestuurder ontslagen en heeft Berghuis zijn aandelen 
(tegen betaling) aan Van der Aa moeten overdragen.

Lastig
Een aantal maanden na de aandelenoverdracht besluit 
Van der Aa dat hij Snellevoet B.V. alleen wil voortzetten. 
Een aandeelhouder van 5% is volgens hem alleen maar 
‘lastig’. De wet geeft aan dat een aandeelhouder die 
95% of meer van de stemrechten in de AVA uitoefent, 
een vordering kan instellen jegens de aandeelhouder om 
zijn aandelen (tegen betaling) op te eisen. Inmiddels is  
Van der Aa enig bestuurder en aandeelhouder van Snelle-
voet B.V. en heeft hij de B.V. van een ondergang kunnen 
redden. 

Tip: 
Het is mogelijk om in de statuten zelf een geschillenregeling op te  
nemen hoe bepaalde situaties moeten worden opgelost. Aandeel-
houders zouden er ook voor kunnen kiezen om de afspraken niet in de 
statuten, maar in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst op 
te nemen. Zo kunnen aandeelhouders onderling afspreken wanneer 
de ene aandeelhouder zijn aandelen moet aanbieden aan de andere 
aandeelhouder. Het vastleggen van dergelijke afspraken kan bij 
geschillen een langdurige en kostbare juridische procedure voorkomen.  
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