
   

BINDEND ADVIES 
50/50 AANDEELHOUDERSCHAP 

(NOOT 1) 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
De heer ............, geboren te ............. op .......... en wonende te .........., ................ hierna te noemen X 
Of: 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ................. B.V., gevestigd te ..........., 
hierna te noemen X, te dezen vertegenwoordigd door haar directeur .............. 
 
en 
 
De heer ............., geboren te ............ op .......... en wonende te ..........., ............... hierna te noemen Y 
Of: 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ................ B.V., gevestigd te .........., hierna 
te noemen Y, te dezen vertegenwoordigd door haar directeur .............. 
 
IN AANMERKING NEMENDE: 
 

 dat zij ieder houder zijn van de helft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van ................... 
B.V., gevestigd te ............ (hierna te noemen: De Vennootschap); 

 dat zij een regeling willen treffen voor het geval in een algemene vergadering van 
aandeelhouders van de Vennootschap de stemmen staken, 

 
 
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
 
Artikel 1. Staking stemming in de AVA 
 
1. Als in de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap over enig 

onderwerp de stemmen hebben gestaakt, zullen partijen omtrent de verdere besluitvorming 
terzake van dat onderwerp het advies inwinnen van één of drie deskundigen.(NOOT 2) 

2. Nadat partijen hebben vastgesteld of één dan wel drie deskundigen moeten worden benoemd 
zal/zullen deze deskundigen(n) worden benoemd door partijen in onderling overleg. Als deze 
benoeming niet heeft plaatsgehad binnen drie weken na de vergadering waarin de stemmen 
staakten, zullen drie deskundigen worden benoemd door de Kantonrechter van het kanton 
waarin de Vennootschap statutair is gevestigd.(NOOT 6) 

 
 
Artikel 2. Deskundigen 
 
1. De deskundigen zullen hun advies schriftelijk uitbrengen aan elk van partijen binnen drie 

maanden nadat zij zijn benoemd.(NOOT 3) 
2. Zij zullen gerechtigd zijn ter verkrijging van hun advies alle boeken en bescheiden van de 

Vennootschap in te zien en alle kantoren en overige bij de Vennootschap in gebruik zijnde 
ruimten te betreden. 
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3. Partijen zijn verplicht aan de deskundigen alle gegevens en informatie te verschaffen waarom 
door hen wordt verzocht en alle medewerking te verlenen die voor een spoedige 
totstandkoming van het advies is vereist. 

 
 
Artikel 3. Uitvoering werkzaamheden 
 
1. De deskundigen zullen bij het uitbrengen van hun advies in de eerste plaats rekening houden 

met de belangen van de Vennootschap en de continuïteit van haar activiteiten. 
2. Zij zullen bevoegd zijn zelf hun werkwijze vast te stellen, mits daarbij beide partijen worden 

gehoord, en te bepalen door wie de kosten van het advies moeten worden gedragen, echter 
met dien verstande dat iedere partij zelf de kosten draagt terzake van de bijstand welke hij 
zich mocht hebben verschaft. 

3. Zij kunnen de kosten ook geheel of gedeeltelijk ten laste van de Vennootschap laten komen. 
 
 
Artikel 4. Afwachten Advies 
 
 Zolang het advies der deskundigen nog niet is uitgebracht zullen partijen zich ten aanzien van 
het onderwerp waaromtrent de stemmen staakten, alsmede ten aanzien van direct daarmee 
gerelateerde onderwerpen, onthouden van al hetgeen op het betreffende onderwerp van invloed 
zou kunnen zijn. 
 
 
Artikel 5. Verplichte AVA na advies 
 
 Partijen zijn verplicht binnen een maand na ontvangst van het advies opnieuw een algemene 

vergadering van aandeelhouders te houden en daarin ten aanzien van het onderwerp 
waaromtrent de stemmen staakten voor al hun aandelen te stemmen in overeenstemming met 
het gegeven advies. Deze verplichting is ondeelbaar. 

 
 
Artikel 6. Kettingbeding 
 
1. Bij vervreemding door één van partijen van één of meer van hun aandelen of vestiging van 

een zakelijk recht daarop zal deze partij verplicht zijn het in deze akte bepaalde op te leggen 
aan de opvolger in de eigendom en/of de verkrijger van het zakelijk recht en de naleving 
daarvan te bedingen ten behoeve van de andere partij, zulks onder de verplichting voor 
zodanige opvolger/verkrijger om eenzelfde bepaling bij wijze van kettingbeding op te leggen 
aan en te bedingen van iedere volgende opvolger/verkrijger en zo vervolgens. 

2. Van iedere vervreemding en/of vestiging van een zakelijk recht als hiervoor bedoeld zullen 
partijen elkaar direct in kennis stellen zodat zij in staat zijn het te hunnen behoeve bedongene 
te aanvaarden. 

 
 
Artikel 7. Niet nakoming 
 

Bij niet-nakoming van een of meer der bepalingen van deze akte verbeurt de in gebreke zijnde 
partij aan de andere partij, alsmede bij niet-nakoming van het in artikel 6 bepaalde door enige 
opvolgende eigenaar of zakelijk gerechtigde verbeurt de partij die heeft vervreemd of een 
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zakelijk recht heeft gevestigd aan de andere partij, zonder nadere ingebrekestelling een direct 
opeisbare boete groot € ……… ( .. euro), zulks onverminderd het recht van die andere partij 
om vergoeding te vorderen van het beding waarmee de werkelijk geleden schade voormeld 
boetebedrag mocht overtreffen, en onverminderd diens recht te allen tijde nakoming te 
verlangen. 

 
 
Artikel 8. Geschillen 
 
1. Als met betrekking tot deze overeenkomst of een daaruit voortvloeiend advies geschillen 

mochten ontstaan zullen deze met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door 
deskundigen, benoemd overeenkomstig het sub 1 bepaalde.(NOOT 4) 

2. Zij zullen uitspraak kunnen doen in de vorm van een arbitraal vonnis dan wel, als hun dat 
geschikter voorkomt, in de vorm van een bindend advies. 

3. Het hiervoor in deze overeenkomst bepaalde is in dat geval zoveel mogelijk van 
overeenkomstige toepassing. 

 
 
Artikel 9. Duur  
 

Deze overeenkomst is aangegaan voor de tijd dat partijen elk de helft van de aandelen in het 
kapitaal van de Vennootschap bezitten en zal van rechtswege eindigen zodra één van partijen 
meer dan de helft verwerft of zodra ook aandelen aan derden komen te behoren. 

 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend te ..............., ........201... 
 
 
 
____________________  _____________________ 
……………  …………… 
 
 
De Vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door haar directeur ............... verklaart door mede-
ondertekening van deze overeenkomst: 
van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen; 
deze in het belang te achten van de Vennootschap en alle daarbij betrokkenen; 
aan de uitvoering daarvan zoveel mogelijk medewerking te zullen verlenen.(NOOT 5) 
 
 
… …………….. 201… 
................ B.V. 
voor deze: 
 
 
 
 
____________________ 
De heer/Mevrouw .................... 
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TOELICHTING: 
 
1. Dit model is bedoeld als arbitrageregeling om een impasse in een 50/50 situatie te 

doorbreken. 
2. Een andere regeling is ook denkbaar, evenals aanwijzing van een met name genoemde 

persoon of instantie. 
3. Omdat het vaak om urgente zaken zal gaan kan de termijn ook korter gesteld worden. 
4. Deze bepaling behelst in feite een dubbele arbitrage: geschillen over de stemovereenkomst 

zelf worden ook aan arbitrage onderworpen. 
5. Alleen opnemen als het geen bezwaar ontmoet dat de vennootschap van de 

stemovereenkomst op de hoogte is.  
6. Het is tevens mogelijk om in plaats van het inwinnen van advies bij één of drie deskundigen, 

vooraf één persoon aan te wijzen die in geval van het staken van de stemmen, de beslissende 
stem heeft. Bij keuze van dit alternatief vervalt een deel van punt 1 en vervallen de punten 2 
tot en met 5. 

 
 
Bindend advies 
 


