
Eigenaars of aandeelhouders stellen hun (persoonlijk) vermogen ter 
beschikking van de onderneming. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat 
de onderneming de juiste koers volgt en dat het bestuur en toezicht in goede 
handen is. Transparantie, overleg en informatiedoorstroming staan centraal bij 
de totstandkoming van stabiel en betrokken eigenaarschap.
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Stabiel en betrokken eigenaarschap

Om de langetermijnstrategie en de continuïteit van de onderneming waar te maken, is 
het belangrijk dat er gesteund kan worden op eigenaars of aandeelhouders die bereid 
zijn een verantwoord en langdurig engagement aan te gaan.

Kenmerken van een solide en betrokken eigenaarschap:

• De bereidheid om een zakelijk verantwoord, langdurig engagement aan te gaan.

• Het vermogen zich op te stellen vanuit een consistente visie op de onderneming.

• De bereidheid om leiding en toezicht over te laten aan de gekwalificeerde organen.

• Het actief geïnformeerd en geconsulteerd willen worden.

Heeft de onderneming meerdere eigenaars, dan is het belangrijk dat de werkings-
regels tussen hen helder en transparant zijn (wie doet wat, hoe worden de lasten en 
winsten verdeeld, enzovoort). De verdeling van de aandelen wordt bijgehouden in een 
aandeelhoudersregister.
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voor de ondernemer:

• Informeer tijdig en regelmatig uw aandeelhouders, ook buiten de jaarlijkse 
algemene vergadering.

• Geef goed onderbouwde informatie aan alle aandeelhouders. Maak hierin geen 
onderscheid tussen uitvoerende en niet-uitvoerende aandeelhouders, of ze een 
meerderheid of een minderheid van de eigendom in handen hebben, al dan niet tot 
de familie behoren, enzovoort.

• Vertaal de blijvende investering van een minderheidsaandeelhouder in deel name 
aan het bestuur.

Overdracht van eigenaarschap

Overdracht van eigenaarschap, bijvoorbeeld in de vorm van familiale opvolging of 
verkoop aan een externe partij, verdient specifieke aandacht. Ook als die overdracht op 
korte termijn niet aan orde is, is het belangrijk om zich te informeren, om na te denken 
over de voorwaarden van een goede overdracht of verkoop en te anticiperen op mogelijke 
scenario’s, desgewenst bijgestaan door een externe adviseur. Wanneer de onderneming 
de vorm heeft van een vennootschap, is het aangewezen om hiervoor een regeling op 
te nemen in de statuten, bijvoorbeeld in de vorm van een schenking, een testamentaire 
bepaling of contractuele afspraken tussen de betrokken partijen.

De algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan verscheidene rollen ver-
vullen:

• De missie en visie van de onderneming mee bepalen.

• De waarden van de onderneming bewaken.

• De jaarrekening goedkeuren.

• Het dividend vaststellen.

• De benoemingen en afzettingen van bestuursleden bekrachtigen.

• De kapitaalstructuur en werkingsregels (statuten) binnen de onderneming vaststellen.
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De aandeelhoudersovereenkomst

Omdat in kmo’s vaak een beperkt aantal partijen een groot belang ver tegen woor-
digen, kan het nodig zijn om afspraken contractueel vast te leggen. Een aan deel-
houdersovereenkomst bevat maatregelen die het belang van de onderneming 
vrijwaren wanneer het aandeelhouderschap getroffen wordt of wanneer spanningen 
ontstaan tussen eigenaren. 

Een aandeelhoudersovereenkomst kan volgende bindende afspraken 
bevatten:

• De oprichting van een adviesraad en/of de aanstelling van externe, niet-uitvoe rende 
be stuurders.

• Uitoefening en verdeling van zeggenschapsrechten (bijv. het voordragen van be-
stuur ders en evenwichtige samenstelling van de organen).

• Informatiedoorstroming en structuren van goed bestuur.

• Dividendbeleid.

• Overdracht van aandelen (bijv. prijsbepaling, voorkooprechten en volgrechten, 
methode van waardebepaling).

• Conflictpreventie en -oplossing.

• Procedure bij het uit elkaar gaan van partijen.

• Andere rechten en plichten die aandeelhouders ten opzichte van elkaar aangaan.

Deze afspraken worden best vastgelegd vooraleer er discussies over zijn. 


