
Isabelle Parmentier 

Advocaat Ondernemingsrecht – Intellectueel Eigendomsrecht 

Valkenlaan 31 - 2900 Schoten 

 

T: +32 (0) 472/34.96.62 F: +32 (0) 3/685.44.97  B.T.W.nr. BE0560.971.190  
parmentier.advocaat@counsellor.com http://advocaatparmentier-be.webnode.be/ 
BANK: BE35 3631 3900 0737  DERDENREKENING: BE52 6304 2782 3209 
 

Toetreding van een nieuwe associé in een bestaande associatie 

Wanneer binnen een bestaande associatie een nieuwe associé toetreedt, ontstaat een nieuwe 

situatie. De bestaande overeenkomst zal dan niet meer van toepassing zijn op de huidige situatie en 

zal moeten aangepast worden. 

 

Hoe wordt de toetreding van een nieuwe associé geregeld? 

 

De toetreding van een nieuwe associé kan op twee manieren geregeld worden: 

 

1. Beëindigen van bestaande overeenkomst 

De huidige overeenkomst kan beëindigd worden in onderling overleg en mits akkoord van alle 

huidige partijen.  

 

Na die beëindiging wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld met alle huidige partijen en de 

nieuwe associé. Deze nieuwe overeenkomst bepaalt uitdrukkelijk dat zij de oude overeenkomt 

vervangt en op welke wijze de nieuwe associé zal toetreden, bijvoorbeeld:  

 

De associé treedt toe voor een bepaalde proefperiode van X-aantal maanden of jaren;  

De toetredende associé ontvangt een vergoeding van X euro tijdens de proefperiode vanaf maand X; 

De instapregeling betreffende patiënten, materialen en gebouwen,… is de volgende; 

De toetredende associé valt al dan niet onder een vestigingsverbod tijdens de beginperiode; 

De regeling van gmd’s; 

 

Indien de huidige overeenkomst reeds lange tijd niet meer werd herzien en niet meer geheel voldoet 

aan de actuele situatie, kan van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om een nieuwe, 

geactualiseerde overeenkomst op te maken. 

 

2. De toetredingsovereenkomst 

Indien geen aanpassingen nodig zijn aan de huidige overeenkomst, kan een 

toetredingsovereenkomst worden opgemaakt tussen enerzijds de bestaande associés en anderzijds 

de toetreder. Deze overeenkomst voorziet de toetreding van de nieuwe associé. 

 

De huidige associatieovereenkomst wordt als bijlage bij de toetredingsovereenkomst gevoegd 

waardoor de huidige overeenkomst niet beëindigd moet worden. Dit impliceert niet dat de huidige 

overeenkomst woord per woord moet overgenomen worden. Bij wederzijds akkoord kan de inhoud 

van de huidige overeenkomst aangepast worden zodat deze tegemoet kan komen aan de individuele 

situatie van beide partijen. 

 

De toetredingsovereenkomst bepaalt dat de toetredende associé kennisneemt van de 

associatieovereenkomst zoals deze als bijlage werd toegevoegd en dat deze integraal deel uitmaakt 
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van de toetredingsovereenkomst. De toetredende associé verklaart zich akkoord met de inhoud van 

de associatieovereenkomst en de bestaande associés bepalen dat ze de toetredende associé 

aanvaarden als nieuw lid. 

 

Deze toetredingsovereenkomst dient verplicht volgende gegevens te bevatten: 

- de datum van inwerkingtreding  

- de duur van de proefperiode 

- de duur van de opzegtermijn die geldt tijdens de proefperiode (indien tijdens of na afloop van de 

proefperiode de overeenkomst niet beëindigd wordt, wordt de toetredingsovereenkomst 

automatisch omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur) 

- de vergoeding die de toetreder tijdens de profperiode zal ontvangen en vanaf welke datum 

 

Deze toetredingsovereenkomst kan daarnaast ook volgende regelingen uitwerken: 

- eventueel de instapregeling betreffende patiënten, materiaal en gebouwen 

- eventueel een vestigingsverbod tijdens de beginperiode 

- eventueel de regeling betreffende gmd’s 

- eventueel een niet-concurrentiebeding 

- …  

 

Wees ervan bewust dat een overeenkomst kan dienen als “handleiding” en als waarborg van uw 

rechten en plichten wanneer er tussen beide partijen een geschil ontstaat. Denk daarom goed na bij 

het opstellen of ondertekenen van een overeenkomst: Zijn al mijn rechten en plichten duidelijk? Zijn 

alle mogelijke situaties die zich zouden kunnen voordoen opgenomen? Waarop heb ik recht? Waarop 

heeft de andere partij recht? 

 

Indien een overeenkomst niet duidelijk zou zijn, dient eerst de intentie van beide partijen uitgeklaard 

te worden vooraleer een overeenkomst kan ondertekend worden. Want eens de overeenkomst 

ondertekend is, geldt ze als wet tussen partijen. 
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