
In MKB land houden aandeelhouders zich (al dan niet als 
bestuurder) vaak actief bezig met de day-to-day business. 
Dat is mooi, die betrokkenheid. Echter, soms gaat het 

mis. Aandeelhouders zijn het niet eens over het gevoerde beleid, over 
dividenduitkeringen of de noodzaak van een kapitaalstorting. Helaas 
komen wij dat in de praktijk maar al te vaak tegen.

In een eerdere column heb ik al benadrukt dat het cruciaal is om de 
onderlinge relatie tussen aandeelhouders goed te regelen en wel in een 
aandeelhoudersovereenkomst.  Naast zaken als besluitvorming, divi-
dendbeleid, non-concurrentie bedingen en dergelijke, is een geschil-
lenregeling ook van groot belang. Want, hoe ga je als aandeelhouders 
met elkaar om als er onderlinge geschillen ontstaan? Niet iets waar je 
aan wilt denken als je samen een bedrijf begint. Ik vergelijk het daarom 
vaak met huwelijkse voorwaarden, die kom je overeen op het moment 
dat je van elkaar houdt, voor de situatie dat dat onverhoopt niet meer 
zo is; je beschermt elkaar. Als aandeelhouder zou je precies hetzelfde 
moeten doen. Nog belangrijker, ook de onderneming dient beschermt 
te worden. Een geschil tussen aandeelhouders (zeker bij familiebedrij-
ven) kan namelijk het einde van de onderneming betekenen en dat is 
doodzonde. 

De wet biedt uiteraard een aantal geschillenregelingen specifi ek voor 
aandeelhouders, maar het is geen overbodige luxe om een eigen rege-
ling overeen te komen. In een dergelijke regeling kan bijvoorbeeld 
worden afgesproken dat geschillen dienen te worden opgelost door 
middel van bindend advies of arbitrage om zo de gang naar de rechter 
te voorkomen. Ook kan worden geregeld dat de ene aandeelhouder 
in bepaalde gevallen zijn aandelen moet aanbieden aan de andere 
aandeelhouder en hoe de waarde van de aandelen dan wordt bepaald.  
Deze zaken bepaal je samen op voorhand. Dergelijke discussies voeren 
op het moment dat er al issues zijn is vragen om (nog meer) problemen. 
Besef echter wel, het hebben van een goede geschillenregeling is geen 
garantie voor een vlekkeloze oplossing van geschillen. Soms is de gang 
naar de rechter onvermijdelijk, omdat een van de partijen zich niet aan 
de afspraken houdt bijvoorbeeld. Een rechter zal die afspraken echter 
niet zomaar negeren. Kortom, als er een goede geschillenregeling op 
papier staat, leidt “scheiden” niet tot onnodig lijden.   «
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In mijn 1e column heb ik u kort uitgelegd wat wij doen 
als particulier recherchebureau. Nu willen wij graag 
ingaan op de vraag: Wanneer kunt u een recher-

chebureau inschakelen?

Belangrijk is om te weten dat een particulier recherchebureau is 
gebonden aan een gedragscode uitgegeven door het Ministerie van 
Justitie & Veiligheid. Hierin staan zaken als: opsporingsmethodie-
ken, te gebruiken technische middelen, verhoor subject (onder-
zochte personen), plichten maar ook de voorwaarden wanneer een 
recherchebureau een casus kan oppakken. Het recherchebureau 
heeft hier een eigen verantwoordelijkheid in.

WELKE VOORWAARDEN?
Er zijn eigenlijk minimaal twee voorwaarden waaraan moet wor-
den voldaan, willen wij een onderzoek starten tegen een natuurlijk 
persoon. Namelijk: 1. De opdrachtgever dient een gerechtvaardigd 
belang te hebben. 2. Hij/ zij dient haar doel niet op andere wijze 
te kunnen bereiken. Het 1e geval is al snel aanwezig. Wanneer 
bijvoorbeeld een werknemer ziek is maar er komen geruchten dat 
hij/ zij zich anders voordoet dan de werkelijkheid is. Bijvoorbeeld 
hij/ zij is ziek maar klust wel voor zichzelf.  Het 2e blijkt nog 
weleens meer aandacht nodig te hebben. Je zou in dit geval 
kunnen denken aan een zieke werknemer waarbij de werkgever 
een grote verantwoordelijkheid en zorgplicht heeft conform het 
BW. In dit voorbeeld zou de werkgever kunnen overwegen om 
een onverwacht bezoek te regelen van een bedrijfsarts bij subject 
thuis. Blijkt hij niet thuis te zijn en zijn verklaring is niet plausibel 
dan heeft de werkgever er alles aan gedaan. Het inschakelen van 
een recherchebureau is dan een verstandige keuze. Met het onder-
zoeksrapport “Waarheidsvinding” kan de werkgever een volgende 
stap overwegen.   «
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