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SASKIA LASEUR 
Laseur is managing partner bij 
advocatenkantoor Van Doorne.

FORMULE  
TOT SUCCES
Voor u ligt een speciale editie 
van Management Scope in sa-
menwerking met advocatenkan-
toor Van Doorne. Daarin nemen 
we u mee in de wereld van ma-
nagementparticipaties. Dankzij 
florerende corporate ecosyste-
men weten veel organisaties op 
ongekend niveau te innoveren, 
van maatschappelijk belang te 
zijn en daarmee ook aantrekke-
lijk voor investeerders. Dat zien 
we steeds sneller gebeuren in de 
huidige bijzondere tijden.
 
Ik was behoorlijk onder de 
indruk na mijn serie gesprek-
ken dit jaar voor Management 
Scope. Bijvoorbeeld met Daan 
Dijkhuizen van de Nederland-
se techgigant Topicus. Door de 
acute vraag naar hoogwaardige 
digitalisering ging het bedrijf 
met man en macht aan de slag. 
Of zie de oprechte motivatie 
van Royal Swinkels-ceo Peer 
Swinkels. Om hun niet-ver-

kochte biertjes te gebruiken als 
grondstof voor desinfecterende 
handgel, waar zo’n grote vraag 
naar was in de zorg. In no time 
kwamen Daan en Peer tot onge-
kende daden, net als de experts 
van Janssen Vaccins, die een 
coronavaccin wisten te ontwik-
kelen binnen een tiende van de 
gebruikelijke ontwikkeltijd.
 
Bij Van Doorne houden we van 
dit soort initiatieven. Van de 
genoemde voorbeelden pluk-
ken we nu én in de toekomst de 
vruchten. Dit alles had niet ge-
kund zonder partnerships. Maar 
het is daarbij van cruciaal be-
lang om niet ondoordacht met 
elkaar in zee te gaan. Want als 
tijden veranderen, moeten de 
afspraken helder zijn.
 
Van Doorne-partners Onno 
Boerstra (advocaat) en Sjoerd 
Stokmans (fiscalist) hebben hier 
in de praktijk dagelijks mee te 

maken bij de advisering van het ma-
nagement van een bedrijf dat gekocht 
of verkocht wordt. Deze manage-
mentparticipaties of management 
buy-outs zijn in de afgelopen jaren 
een integraal onderdeel geworden 
van fusies en overnames.
 
In deze bundeling leest u over de 
uitdagingen en risico’s waarmee u 
als management te maken krijgt bij 
managementparticipatie. Wanneer 
het management zelf deelneemt in de 
overname van een bedrijf, is de inves-
teerder verzekerd van gemotiveerde 
bestuurders (Managementparticipatie 
een delicaat spel, pagina 8). Diezelfde 
bestuurders kunnen op hun beurt ze-
ker zijn van een aantrekkelijk belang 
in ‘hun’ bedrijf. Mits de afspraken 
helder op papier staan, zo leest u op 
pagina 14. Tot slot leest u over vier 
zaken waar u op moet letten bij een 
management buy-out (pagina 20). 

Voor een persoonlijk gesprek kunt u 
beide heren en alle andere Van Door-
ne-specialisten altijd benaderen langs 
digitale weg. Vanzelfsprekend bent 
u ook van harte welkom bij ons op 
kantoor in Amsterdam. Samen ma-
ken we ons in dit delicate spel sterk 
voor duurzame oplossingen voor de 
korte en lange termijn: de formule tot 
succes.
 
Ik wens u veel wijsheid en gezond-
heid.  

Op 1 november 2020 was het pre-
cies 90 jaar geleden dat mr. Pieter 
van Doorne zich aan het begin 
van de crisisjaren ‘30 als zelf-
standig advocaat vestigde. Naast 
het runnen van zijn praktijk, 
ontfermde hij zich pro-deo over 
faillissementszaken en stond hij 
relaties bij in die moeilijke jaren. 
De economisch slechte tijd sterk-
te hem in de overtuiging zich in 
te moeten zetten voor het recht. 
Als Algemeen Deken van de Ne-
derlandse Orde van Advocaten 
wist hij naderhand de minister te 
overtuigen om over te gaan tot ge-
subsidieerde rechtsbijstand, in het 
belang van de samenleving.

90 JAAR
Van Doorne
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Een management buy-out is voor 
bestuurders een uiterst enerverende 
periode, aldus Van Doorne partners 
Onno Boerstra en Sjoerd Stokmans. 
Zij begeleiden bestuurders bij dit 
delicate onderhandelingsspel. Als de 
verkoop mislukt, wijzen de vingers  
al gauw naar het management.

MANAGEMENT 
PARTICIPATIE  
EEN DELICAAT SPEL

Essay

Het aantal management buy-
outs neemt toe. Steeds meer 
bestuurders participeren in de 
eigen onderneming als die ge-
legenheid zich aandient, met 
name bij verkoop aan een finan-

ciële partij. Voor kopers – en ze-
ker voor private equity-partijen 
– is het belangrijk dat het ma-
nagement zich bij een overname 
committeert aan de onderne-
ming door het nemen van een 

aandelenbelang. Voor het manage-
ment is dat de kans om nog meer zelf 
aan het stuur van de onderneming te 
zitten en bovendien een mogelijkheid 
om in het succes te delen: een ma-
nagement buy-out kan op termijn een 
aantrekkelijk rendement opleveren. 
Ondernemen is ook risico nemen. 
Het management investeert vaak 
aanzienlijke bedragen (soms zelfs met 
een gedeeltelijke lening) vanuit privé 
om de participatie mogelijk te maken. 

VERSCHILLENDE PETTEN
Een management buy-out is voor be-
stuurders een uitdagend overgangs-
proces: van manager naar ondernemer 
en van loondienst naar risico nemen. 
Door te participeren in de eigen on-
derneming krijgt het management er 
bovendien een rol bij, die van koper 
en  (vervolgens) mede-eigenaar. We 
gaan voor dit artikel uit van grote 
overnames, waarbij het management 
een inversteerder (of investeerders) 
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Een dergelijke koper biedt de onder-
neming de kans om sneller te groeien. 
Een buy-out in combinatie met pri-
vate equity maakt groei, internatio-
nalisering of overnames mogelijk. De 
ondernemingsraad kijkt wel kritisch 
naar de beoogde financiering en hoe 
deze zich verhoudt tot de cashflow en 
de liquiditeiten van de onderneming.

EEN GOEDE TIMING IS  
CRUCIAAL
De onderhandelingen over de parti-
cipatie van het management lopen 
parallel aan de onderhandelingen 
met de bieders. Dat is een potentiële 
valkuil. Voorkomen dient te worden 
dat het management in een squeeze 
belandt, omdat de verkoop al zo ver 
is gevorderd dat het moeilijk is om 
over de voorwaarden voor manage-
mentparticipatie te onderhandelen. 
Een goede timing is cruciaal. Het ma-
nagement moet op het juiste moment 
de voorwaarden uitonderhandelen en 
alle onderdelen die van belang zijn 
goed vastleggen. De financiële voor-
waarden natuurlijk, maar denk ook 
aan aanbieding en prijsbepaling van 
de aandelen bij eventueel tussentijds 
vertrek – vrijwillig of gedwongen – 
van een manager. Ook governance, 
verwatering, garanties en afspraken 
over de volgende exit zijn van belang. 
Alles met het oog op de toekomst: 
data laten zien dat de nieuwe eige-
naar en het management gemiddeld 
vijf à zes jaar intensief samenwerken 
tot een volgende exit.

UIT DE WIND BLIJVEN
Veel bestuurders maken één of twee 
keer in hun leven een management 
buy-out mee. Voor de koper aan de 
andere kant van de tafel zijn deze 
transacties het dagelijks werk. Een 
ervaren adviseur zorgt voor een level 
playing field voor alle partijen. Advi-
seurs zoals wij worden ingeschakeld 
omdat het management graag zelf uit 
de wind blijft bij de onderhandelin-
gen die vaak op het scherpst van de 
snede worden gevoerd. 
In toenemende mate dringt ook de 
verkopende partij erop aan dat het 
management zich laat bijstaan door 
een adviseur. Dat leidt tot een soepel 
proces en een betere uitkomst. Dat 
zagen we vorig jaar toen een multi-
national een Europese divisie aan een 
Amerikaanse investeerder verkocht. 
We hebben toen op initiatief van het 
moederbedrijf het zittende divisiema-
nagement begeleid.

TOETS ALLE DETAILS
De participatie van het management 
in de onderneming kan op verschil-
lende manieren worden vormgege-
ven. Naast bestuurlijke en financiële 
overwegingen spelen ook fiscale over-
wegingen mee. Een goede adviseur 
beschikt ook over expertise op dit 
terrein. Dat kan zeer nuttig zijn bij 
bijvoorbeeld de onderhandelingen 
over de omvang van de sweet equity, 
het deel van het aandelenpakket dat 
voor de bestuurders een aanzienlijk 
financieel voordeel dient op te leve-

als mede-koper heeft. Die verschil-
lende petten leveren mogelijk tegen-
gestelde belangen op in het verkoop-
traject. We zijn daarom altijd heel 
helder over de voornaamste verant-
woordelijkheid van de bestuurder. 
Dat een management buy-out een 
lucratieve investering kan zijn met op 
termijn mogelijk aanzienlijke rende-
menten, is evident. Dat is echter van 
secundair belang. Het belang van de 
onderneming staat voorop. Kijkend 
naar de wet kan er geen misverstand 
bestaan over de zorgplicht van het 
management voor de onderneming, 
werknemers, klanten en toeleveran-
ciers. 
In de praktijk zijn de afwegingen soms 
lastig: ondersteunt het management 
een bod van de koper met de beste 
voorwaarden voor de buy-out? Of 
kiest het liever voor de koper die de 
beste voor de onderneming is, maar 
minder grote gouden bergen aan 
het management in het vooruitzicht 
stelt? Natuurlijk bepaalt uiteindelijk 
de verkoper, maar het management 
heeft wel degelijk invloed op de keu-
ze, zeker naarmate de biedingen dich-
ter bij elkaar liggen.

TEGENGESTELDE BELANGEN
Het management functioneert in 
de eerste plaats als bestuur van de 
onderneming en pas daarna als aan-
deelhouder. Vanuit die optiek kan de 
bestuurder de voorwaarden van de 
verschillende geïnteresseerde kopers 
goed beoordelen en zich een voor-
stelling maken van hoe de komende 
vijf jaar met de nieuwe eigenaar eruit 
gaan zien. Tegengestelde belangen 
kunnen ook hier een rol spelen. Bij-
voorbeeld bij de financiering van de 
transactie. De verkoper is gebaat bij 
een zo hoog mogelijk koopprijs. Een 
hoge waardering betekent in de prak-
tijk veelal dat de transactie (en daar-
mee de onderneming) zwaarder met 
vreemd vermogen wordt gefinancierd. 
Dat moet wel prudent gebeuren. Hoe 
hoger de financiering, hoe zwaarder 
de aflossings- en renteverplichtingen 
immers op de onderneming drukken. 
Ook de ondernemingsraad en de raad 
van commissarissen kijken kritisch 
mee. 
Anders dan vaak gedacht, staat de 
ondernemingsraad doorgaans positief 
tegenover de verkoop van de onder-
neming aan een private equity-partij. 

In toenemende mate dringt  
ook de verkopende partij erop 
aan dat het management zich laat 
bijstaan door een adviseur



12. Mgmt. Scope 20202020 13. Mgmt. Scope 20202020

Dan gaat de zwarte piet al gauw naar 
het management, met soms verstrek-
kende gevolgen. We hebben dreige-
menten meegemaakt: de directie zou 
de volgende kerst niet halen, als men 
zich niet inschikkelijker zou opstel-
len in de onderhandelingen over hun 
herinvestering en participatievoor-
waarden.

KAARTEN DICHT TEGEN  
DE BORST
Een delicaat spel dus, waarin het ma-
nagement de kaarten lang dicht tegen 
de borst moet houden. Met de juiste 
voorbereiding en timing benut het 
management de beschikbare onder-
handelingsruimte, en heeft daarmee 
invloed op de keuze voor de koper die 
de onderneming de beste groeikansen 
biedt. Een voorbeeld uit de praktijk: 
bij een transactie van honderden mil-
joenen zat er een klein maar serieus 
verschil tussen het bod van koper 
A en koper B. De verkopende partij 
wilde hoogste bieder A vragen om 
een hoger bod uit te brengen. Het 

ren indien de waarde van de onderne-
ming toeneemt. Private equity-partij-
en zijn steeds minder genereus in het 
toekennen van deze vorm van aan-
delenkapitaal, veelal om fiscale rede-
nen. Dat is niet per se in het voordeel 
van het management dat participeert. 
De juiste fiscale structuur biedt dan 
juist mogelijkheden. Alle reden om 
alle details van het aanbod goed te 
toetsen. 

DE KEUZE VOOR DE KOPER
De belangstelling voor de onderne-
ming bij potentiële kopers is van gro-
te invloed op de positie en onderhan-
delingsruimte van het management. 
Is er onvoldoende interesse uit de 
markt, dan worden alle partijen ner-
veus. Zijn er juist veel belangstellen-
den, dan heeft het management vaak 
meer invloed op de keuze van de ko-
per en de voorwaarden voor partici-
patie. Dat geldt zeker als de geboden 
bedragen aantrekkelijk genoeg zijn 
voor de verkopende partij en dichtbij 
elkaar liggen. 

SCHIZOFREEN TRAJECT
De onderhandelingen over de voor-
waarden van de participatie vinden 
meestal plaats in de tweede en laat-
ste ronde van het verkoopproces. De 
verkoper voert dan meestal met twee 
of drie bieders tegelijk overnamege-
sprekken. Voor ons is dat een boeiend 
en uitdagend proces, voor het ma-
nagement vaak een complex – bijna 
schizofreen – traject. Het manage-
ment heeft soms al een voorkeur voor 
een koper, maar het is belangrijk om 
neutraal te blijven tot de onderhande-
lingen met alle partijen zijn afgerond. 
We behoeden bestuurders ervoor om 
te vroeg in het proces voor- of afkeu-
ren te uiten. Voorkomen moet wor-
den dat het management te veel leunt 
op de favoriete potentiële koper. 
Maak ook niet de fout een partij te 
negeren, bijvoorbeeld omdat de juiste 
klik ontbreekt. Dat is een groot risico 
voor de uiteindelijke deal, zo blijkt in 
de praktijk. Een afwijzende houding 
van het management kan ertoe lei-
den dat de transactie niet doorgaat. 

management zag veel meer in de 
plannen voor de onderneming van 
koper B. Op aandringen van het ma-
nagement heeft de verkoper toen de 
voorkeur voor B uitgesproken en deze 
partij gevraagd om een hoger bod uit 
te brengen. Met de boodschap: dan is 
ook het management aan boord. Zo 
konden we onze onderhandelings-
positie in het proces benutten en de 
tweede koper een kans bieden een 
nieuw bod te doen. Dat werd door 
de verkopende partij geaccepteerd. 
Daarmee werd de groei van de onder-
neming versterkt en zaten manage-
ment en de nieuwe eigenaar vanaf het 
begin op één lijn. 

De directie zou de kerst 
niet halen, als men  
zich niet inschikkelijker  
zou opstellen...

...  Dergelijke dreigementen 
komen voor
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Het rendement op een management-
buy-out kan beschouwd worden als 
beloning voor het risico  
dat participerende bestuurders lopen. 
Van Doorne-partners Onno Boerstra 
en Sjoerd Stokmans adviseren het 
management afspraken over de meest 
uiteenlopende situaties vast te leggen.  

 SKIN IN THE GAME
BESCHERMING CREËREN IS ESSENTIEEL

Essay

Een toenemend aantal bestuur-
ders grijpt de gelegenheid om te 
participeren in de eigen onderne-
ming met beide handen aan. Dat 
gebeurt met name bij verkoop 
aan een financiële partij. De on-
derhandelingen over voorwaar-
den rond de management buy-out 
met de koper, veelal een private 
equity-investeerder, horen bij de 
spannendste momenten in het 
proces. Dat proces is kort en in-

tensief en loopt parallel aan de 
verkoop van de onderneming zelf. 
Die onderhandelingen zijn span-
nend voor het management, niet 
in de laatste plaats omdat zij dit 
meestal voor de eerste keer doen. 
Het management heeft echter 
een goede onderhandelingspo-
sitie: het moet voor de beoogde 
groei van de onderneming gaan 
zorgen. Niet voor niets stellen 
de meeste private equity-partijen 

als voorwaarde dat het management 
mee-participeert in de onderneming, 
en zo commitment en vertrouwen 
toont in de toekomst van de onder-
neming. Door mee te investeren heeft 
het management skin in the game. De 
betrokken adviseurs onderhandelen 
namens het management over onder 
andere de invulling daarvan. Daarbij 
draait alles om de juiste verhoudingen. 

BELONING VOOR HET RISICO
Door te investeren kan het manage-
ment meedelen in de beoogde groei 
van de onderneming. Voorbeelden 
van geslaagde management buy-outs 

laten zien dat dat een substantieel 
rendement kan opleveren. Dat is ook 
een beloning voor het genomen risi-
co. De bestuurder wordt door de par-
ticipatie ondernemer en investeerder 
in de eigen onderneming, met alle 
onzekerheden die daarbij horen. Daar 
mag een aantrekkelijk rendement te-
genover staan. De uitkomst moet re-
delijk zijn voor alle partijen. 
Meestal gaat het om een leveraged 
buy-out, waarbij de koopsom voor een 
belangrijk deel met vreemd vermogen 
van de bank wordt gefinancierd. De 
betrokken investeerder ofwel spon-
sor en het management verschaffen 
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len vormen de meest riskante aande-
lenklasse die de onderneming heeft 
uitgegeven. Bij tegenvallende resul-
taten wordt deze aandelenklasse dan 
ook het hardste geraakt. Een ander 
nadeel is dat de Belastingdienst bij 
een te hoge envy van oordeel kan 
zijn dat sprake is van een zogenaamd 
‘voordeel in natura’. Hierdoor kan 
het zijn dat de managers of de onder-
neming reeds belasting verschuldigd 
zijn op het moment van investeren. 
Het is dan ook aan te raden de fiscale 
gevolgen van de managementparti-
cipatie met de fiscus af te stemmen. 
Over het algemeen geldt daarbij een 
box 2-structuur als uitgangspunt. De 
onderhandelingen tussen het ma-
nagement en de sponsor zijn altijd 
maatwerk. Daarbij kan ook een zoge-
naamde ratchet worden opgenomen. 
Bij een ratchet spreken partijen af dat, 
wanneer de sponsor bij exit een be-
paald minimumrendement realiseert, 
een groter deel van de winst naar het 
management gaat. Dat vormt de kers 
op de taart voor het management. 
Het voordeel voor de sponsor is dat 
een vooruitzicht op een dergelijke 
bonus het management stimuleert om 
nog betere resultaten te behalen.

POSITIE ALS MINDERHEIDS- 
AANDEELHOUDER
Adviseurs kijken samen met het ma-
nagement ook naar hun positie als 
minderheidsaandeelhouder. Zonder 
goede afspraken heeft het manage-
ment met een belang van 10 of 15 
procent maar weinig te zeggen in de 
onderneming. Het is dus belangrijk 
om bescherming te creëren tegen het 
tussentijds wijzigen van de spelregels 
door de meerderheidsaandeelhouder. 
Hoe gaan we om met extra kapitaal 
en verwatering? Denk ook aan een 
wijziging van de statuten of het ver-
hogen van de coupon op de preferen-
te aandelen. Of een herstructurering, 
waardoor de fiscale positie van het 
management in gevaar komt. Het 
komt vaak genoeg voor dat dit niet 
goed geregeld is, waardoor het ma-
nagement geen juridische basis heeft 
om zich tegen dit soort essentiële be-
sluiten te verzetten. Zo lang het goed 
gaat zal dat geen probleem zijn, maar 
dat wordt natuurlijk anders als de on-
derneming in zwaar weer komt en de 
sponsor aan de touwtjes gaat trekken. 
Volgende maand leest u in ons blog 
meer over de musts voor managers in 
buy-out-onderhandelingen.

het resterende deel in de vorm van 
eigen vermogen. Het grootste deel 
komt van de sponsor, die een meer-
derheidsbelang in de onderneming 
krijgt. Normaal gesproken wordt zo’n 
90 procent van het eigen vermogen 
op preferente aandelen gestort. Die 
geven recht op een vaste jaarlijkse 
vergoeding van zo’n 8 tot 10 procent. 
De resterende 10 procent wordt ge-
stort op de gewone aandelen, waar-
op de werkelijke groei moet worden 
gerealiseerd. De managementleden 
investeren ten opzichte van de spon-
sor een relatief groot deel van hun 
investering in de gewone aandelen. 
Zodoende kan het management te-
gen een relatief beperkte inleg toch 
een aanzienlijk deel van de gewone 
aandelen verwerven, doorgaans 10 
tot 15 procent. Dat biedt de managers 
de kans op een aantrekkelijke winst.

VIJF JAAR TOT DE EXIT
Het management en de koper hebben 
een vergelijkbaar uitgangspunt in de 
onderhandelingen: een aantrekkelijk 
rendement over een periode van vijf 
jaar. Vijf jaar is de gemiddelde peri-
ode tot de exit: het moment dat een 

private equity-partij het belang in 
een onderneming weer verkoopt. Die 
horizon helpt bij het maken van goe-
de afspraken, onder andere over het 
beoogde rendement dat ze in die tijd 
willen maken op de ingelegde euro’s. 
Voor private equity-partijen zijn zo-
genaamde money multiples van 2,5 de 
ondergrens. Voor elke geïnvesteerde 
euro verwachten zij een rendement 
van minimaal €2,50. Het manage-
ment ontvangt in de regel een veel-
voud van deze multiple over het geïn-
vesteerde vermogen bij de exit. Dat 
wordt bereikt door de genoemde hef-
boomwerking: het management in-
vesteert uitsluitend (althans voor het 
grootste deel) in de gewone aandelen. 
Zo deelt het management op aantrek-
kelijker voorwaarden mee bij succes 
van de onderneming. Dit voordeel 
wordt uitgedrukt in de zogenaamde 
envy ratio, de verhouding tussen de 
prijs die de investeerder betaalt en 
de prijs die het management betaalt 
voor hun respectievelijke belang in 
gewone aandelen. Hoe hoger deze ra-
tio, des te aantrekkelijker is de deal 
voor het management.
Er zijn ook nadelen: gewone aande-

Met een belang van 10 of 15 
procent heeft u maar weinig te 
zeggen, dus bescherm uw positie 
als minderheidsaandeelhouder

De ervaring leert dat niet altijd 
alle leden van het management 
de eindstreep halen
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AFSPRAKEN OVER HET  
ONGEWISSE
Niemand kan in de toekomst kijken. 
In de overeenkomst van een manage-
ment buy-out worden daarom afspra-
ken vastgelegd over de meest uiteen-
lopende situaties. Zo leert de ervaring 
dat niet altijd alle leden van het ma-
nagement de exit halen. In vijf jaar 
kan er van alles gebeuren: van over-
lijden tot arbeidsongeschiktheid of 
tussentijds vertrek, vrijwillig of niet. 
In de zogenaamde leaver-bepalingen 
leggen sponsor en management vast 
hoe in deze situaties de aandelenver-
koop moet plaatsvinden en, nog be-
langrijker, tegen welke waarde en wat 
dat betekent voor de bestuurders die 
wel blijven. Vergelijkbare afspraken 
worden gemaakt over verwatering. 
Het is niet ondenkbaar dat er in de 
toekomst extra investeringen in de 
onderneming nodig zijn. Het ma-

Bij een management buy-out is het 
zaak vooraf in kaart te brengen hoe de 
financiële afspraken fiscaal uitpakken 
voor het management. Het Neder-
landse belastingstelsel kent in begin-
sel geen apart regime voor inkomsten 
uit managementparticipaties. Aan de 
hand van het algemene boxenstelsel in 
de inkomstenbelasting dient te worden 
bepaald hoeveel en op welk moment 
belasting moet worden betaald over 
het inkomen uit de managementpar-
ticipatie. Hierbij kan het ook zo zijn 
dat delen van het inkomen uit de ma-
nagementparticipatie in verschillende 
boxen worden belast. Bijzondere aan-
dacht dient hierbij te worden besteed 
aan de vraag of de managementpartici-
patie (gedeeltelijk) kan worden aange-
merkt als lucratief belang. Inkomsten 
uit een lucratief belang zijn namelijk 
in beginsel belast in box 1 (met een 
maximaal tarief in 2020 van 49,5 pro-
cent). Door een lucratief belang te 
structureren via een of meerdere ven-
nootschappen waarin de management-
leden ieder meer dan 5 procent van 
de aandelen houden, is het mogelijk 
dat de inkomsten belast zijn in box 2 
(tarief 2020: 26,25 procent). Voordat 
echter wordt toegekomen aan de vraag 
in welke box de inkomsten uit de ma-
nagementparticipatie worden belast, is 
het zaak vast te stellen dat de managers 
een zakelijke prijs voor de verkrijging 
van de managementparticipatie beta-

len. Indien de Belastingdienst zich na-
melijk succesvol op het standpunt stelt 
dat de managers de managementparti-
cipatie voor een te lage prijs hebben 
kunnen kopen, wordt het verschil tus-
sen de zakelijke prijs en de prijs die is 
betaald aangemerkt als voordeel in na-
tura. Dit verschil is in beginsel belast 
in box 1 op het moment van de ver-
krijging van de managementparticipa-
tie. Zekerheid over zowel de prijs van 
het managementparticipatiepakket als 
de wijze waarop het inkomen daaruit 
belast is, is derhalve belangrijk voor de 
verschillende betrokken partijen.
De waardering van managementpar-
ticipatiepakketten staat sinds enige 
jaren weer vol op de radar bij de Be-
lastingdienst. De Belastingdienst waar-
deert doorgaans het managementparti-
cipatiepakket aan de hand van de in 
het investment memorandum (IM) 
opgenomen voorspellingen van de 
groei van de winst en waarde van de 
onderneming. Dit IM wordt gebruikt 
om de onderneming te verkopen en 
bevat ambitieuze plannen voor de 
onderneming die nog moeten worden 
gerealiseerd. Die sluiten niet altijd aan 
bij de werkelijke rendementen na de 
management buy-out. Bovendien zijn 
de kosten voor de management buy-
out zelf vaak nog niet in deze rende-
mentsprognoses opgenomen. Afhan-
kelijk van de koopsom gaat het al snel 
om een paar miljoen euro.

DE FISCUS KIJKT MEE 
Lucratieve belangen en zakelijke verkrijgingen

nagement heeft dan mogelijk niet de 
middelen om bij te storten. Hoe zorg 
je dan toch dat ze op hetzelfde aande-
lenbelang kunnen blijven? Daarvoor 
zijn er diverse opties. Bijvoorbeeld 
dat de sponsor tot een bepaald bedrag 
alleen op preferente aandelen bijstort 
of dat er aan de managers een lening 
wordt verstrekt (tegen zakelijke voor-
waarden) om aandelen bij te kunnen 
kopen. 
Als betrokken adviseurs bedenken wij 
oplossingen voor de diverse scenario’s. 
Die nemen we in de overeenkomst 
op. Dat schept duidelijkheid voor het 
management en de investeerder en 
draagt bij aan de continuïteit van de 
onderneming.

De waardering van 
managementparticipatie-
pakketten staat sinds enige 
jaren weer vol op de radar 
bij de Belastingdienst
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Een management buy-out is een 
bliksemproces. De betrokken managers 
moeten in luttele weken beslissingen 
nemen met grote consequenties voor 
de toekomst. Van Doorne-partners 
Onno Boerstra en Sjoerd Stokmans 
adviseren daarom om goed voorbereid 
de onderhandelingen in te gaan.  
Dit zijn vier musts voor elke manager 
in een buy-out.

VIER ZAKEN WAAROP 
U MOET LETTEN BIJ EEN 
MANAGEMENT BUY-OUT

Essay

Met de toegenomen activiteit 
van private equityfirma’s in de 
Nederlandse economie, krijgen 
steeds meer bestuurders ermee 
te maken: de management buy-
out. Participeren in de eigen 

onderneming kan een mooi ren-
dement opleveren. Ook voorziet 
het in een verborgen verlangen 
van veel managers naar auto-
nomie, naar ondernemerschap. 
Daar horen risico’s bij. Immers, 

een buy-out gaat gepaard met een gro-
te hoeveelheid complexe afspraken 
die een verkoper, een investeerder en 
het management in luttele tijd met 
elkaar maken. 
Voor het management is het belang-
rijk om de eigen belangen vooraf goed 
te overdenken. Het buy-outproces 
is als een snelkookpan – tijdens het 
onderhandelingsproces staat alles op 
scherp. Tegelijk is dat het enige mo-
ment waarop u als management voor 
uzelf kunt opkomen. Directieleden 
die een buy-out aangaan, moeten dus 
ver vooruit kunnen kijken. Dit zijn 
vier vaak vergeten adviezen van juri-
dische experts voor managers in een 
buy-outonderhandeling.

1 |  Maak heldere afspraken over 
een onvoorzien tussentijds 
vertrek

Wie als manager aan een buy-out deel-
neemt, gaat een afspraak voor meer-
dere jaren aan en is van plan om de 
rit uit te zitten. Toch is het verstandig 
om heldere afspraken te maken over 

Een manager 
vergeleek zijn 
buy-out met het 
najagen van de 
regenboog
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vert doorgaans voor een deel van zijn 
aandelen de marktwaarde, welk deel 
toeneemt naarmate het vertrek verder 
in de toekomst ligt: het zogenaamde 
vesting mechanisme. De investeerder is 
overigens niet verplicht om de aan-
delen terug te kopen, maar hij heeft 
wel een stimulans om dat te doen, ze-
ker als voorzienbaar is dat de aande-
len nog (aanzienlijk) in waarde gaan 
groeien.

2 |  Maak afspraken over de wij-
ze waarop de waardebepaling 
plaatsvindt

Op welke manier een directeur af-
scheid neemt, heeft impact op de 
waardebepaling van het aandelenpak-
ket. Daarover gaan de afspraken die 
u bij de buy-out moet maken. Er zijn 
verschillende smaken in hoe de fair 
market value wordt bepaald. Beursge-
noteerde investeringsfondsen maken 
gebruik van hun kwartaalrapportages, 
waarin de waarden van hun partici-

paties worden gemeld. Niet-beursge-
noteerde firma’s maken vaak gebruik 
van business valuators, die op basis van 
benchmarks de marktwaarde kunnen 
bepalen.  
Maak vooraf afspraken op basis van 
welke data en criteria die waardebepa-
ling wordt opgesteld. Spreek ook af op 
welke manier het proces voorziet in 
mogelijke geschillen tussen de belang-
hebbenden. Een voorbeeld: vaak wor-
den bij taxaties kortingen toegepast 
voor de kleine omvang en de beperkte 
verhandelbaarheid van de betreffen-
de aandelen. Het management moet 
dergelijke kortingen uitsluiten bij 
toekomstige waardebepalingen. Een 
andere optie is te werken met een vas-
te prijsformule, waarbij dezelfde ebit-
da-multiple wordt gehanteerd als bij 
de instap. Dat heeft het voordeel van 
de eenvoud maar het risico dat bij een 
groeiende onderneming deze multiple 
doorgaans ook toeneemt, wat dan niet 
in de formule tot uiting komt.

de afwikkeling van een vroegtijdig 
vertrek. Een ongepland afscheid komt 
nu eenmaal geregeld voor. Dat kan 
allerlei oorzaken hebben, van arbeids-
ongeschiktheid of overlijden tot vrij-
willig of onvrijwillig ontslag. De aard 
van het vertrek heeft consequenties 
voor de premie van de vertrekkende 
bestuurder. Immers: de onderneming 
noch de investeerder heeft er belang 
bij dat de aandelen in eigendom van 
een vertrekkende bestuurder blijven. 
Dat geldt vooral voor de zogenaamde 
sweet equity – het deel van de aande-
len die bij exit de grootste winst op-
brengen.

De prijs die voor de aandelen van de 
vertrekker betaald wordt, hangt af van 
de manier waarop de betreffende be-
stuurder vertrekt. Er zijn zogenaamde 
good leavers. Die vertrekken vanwege 
arbeidsongeschiktheid, pensionering, 
omdat ze als mantelzorgers moeten 
optreden of, onverhoopt, vanwege 

overlijden. Omdat onvoorziene om-
standigheden leidden tot hun vertrek, 
krijgen zij doorgaans de marktwaarde 
van hun aandeel volledig uitgekeerd.
Daarnaast zijn er zogenaamde bad lea-
vers, slechte vertrekkers. In het alge-
meen gaat het daarbij om bestuurders 
die worden ontslagen wegens drin-
gende redenen: ze handelden in strijd 
met de afspraken, ze staken hun hand 
in de kas, of ergens anders. Ook wie 
voortijdig uit vrije wil vertrekt, kan 
worden beschouwd als bad leaver. In 
die situaties krijgt u in het beste geval 
uw inleg terug, maar een bedrag dat 
lager ligt dan de inleg komt ook voor.
Tot slot is er vaak nog een restcate-
gorie van bestuurders die ontslagen 
worden op zogenaamde neutrale gron-
den: een bestuurder functioneert niet 
goed, of er wordt een externe opvolger 
aangetrokken, voor wie de bestuurder 
plaats moet maken. In dat geval is de 
vertrekkende bestuurder een zoge-
naamde intermediate leaver. Die verzil-

Bescherm u bij het 
aangaan van het avontuur 
tegen besluiten van de 
grootaandeelhouder
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4 |  Bouw beschermingen in te-
gen de macht van de groot-
aandeelhouder

In de gemiddelde buy-out heeft het 
management een minderheidspositie 
van 10 tot 15 procent van de stuk-
ken. Met dat belang staat u niet sterk 
tegenover de meerderheidsaandeel-
houders. Om te voorkomen dat een 
meerderheidsaandeelhouder beslissin-
gen neemt die financieel nadelig zijn 
voor het management, is het verstan-
dig afspraken te maken over het be-
sluitvormingsproces. Bescherm u bij 
het aangaan van het avontuur tegen 
dit soort besluiten van de grootaan-
deelhouder. Hoe dat kan? Pleit bij-
voorbeeld voor een inspraakrecht bij 
een wijziging van de statuten, en bij 
een wijziging van het renteniveau op 
preferente aandelen. Maak afspraken 
die beschermen tegen verwatering 
van uw belang. Beding het recht om 
mee te doen aan aandelenemissies, bij 
voorkeur onder dezelfde voorwaarden 
als bij aanvang. Het is goed mogelijk 
om daar afspraken over te maken. 
En, zeker niet in de laatste plaats, leg 
vast dat de bij instap gekozen fiscale 
structuur van uw participatie (waar-
over in de meeste gevallen via een 
ruling afspraken met de fiscus worden 
gemaakt) niet tijdens de rit of bij een 
exit door een herstructurering of an-
derszins om zeep wordt geholpen.

3 |  Maak afspraken over de na-
volgende exit

Veel managers die een buy-out aan-
gaan, denken dat ze na vijf jaar heel 
hard werken kunnen oogsten. Vaak 
komen ze erachter dat ze na vijf jaar 
nog een ronde verder moeten. Eén ma-
nager vergeleek zijn buy-out met het 
najagen van de regenboog. Elke keer 
dat je denkt er te zijn, is de pot met 
goud weg. Anderen noemen het de 
gouden kooi of golden handcuffs.
Een horizon is een nieuw peilmoment. 
Net als bij de onderhandeling over 
een buy-out, lopen bij het exit-mo-
ment de belangen van investeerder 
en directie uiteen. De investeerder 
wil de waarde van de onderneming 
verzilveren en dat kan verschillende 
consequenties hebben voor het zitten-
de management. Een nieuwe eigenaar 
kan een strategische koper zijn, maar 
vaak genoeg stapt een nieuwe gene-
ratie investeringsmaatschappij in: de 
zogenaamde secondary buy-out.  Die 
koper heeft belang bij het aanblijven 
van een sterke, goed ingewerkte direc-
tie. De directie wordt in een doorrol 
naar een volgende investeerder vaak 
met de boedel ‘doorverkocht’ en van 
hen wordt verlangd een belangrijk 

deel van hun opbrengst te herinves-
teren. Een strategische koper is va-
ker geneigd een nieuw management 
aan te stellen. Gaat het bedrijf naar 
de beurs? Dan blijft het bestuur vaak 
aan, maar moet het wel accepteren 
dat een beursfonds meestal niet werkt 
met sweet equity. Ook zal een beurs-
genoteerd bedrijf het bestuur willen 
verplichten de aandelen die het in het 
kader van de beursgang verkrijgt een 
eerste periode niet te verkopen – een 
zogenaamde lock-up.

Als management staat u dus net zo goed 
in de etalage en het is verstandig dat 
vooraf te beseffen. Om al deze redenen 
is het raadzaam voor het management 
zich niet op voorhand te committeren 
aan een tweede investeringsperiode.

Als u dan toch deel bent van de han-
delswaar, zorg dan dat u uw huid duur 
verkoopt:
•  Stel voorwaarden voor een eventu-

ele doorrol;
•  Laat u niet verplichten tot garan-

ties aan toekomstige kopers;
•  Zorg ervoor dat u als minderheids-

aandeelhouder niet buiten de be-
sluitvorming wordt gehouden.

ONNO BOERSTRA 
Boerstra is advocaat ondernemingsrecht 
en partner bij Van Doorne. 
+31 6 53 45 80 16
boerstra@vandoorne.com

SJOERD STOKMANS
Stokmans is advocaat fiscaal recht  
en partner bij Van Doorne.
+ 31 6 52 67 30 58
stokmans@vandoorne.com

TEKST WILBERT GEIJTENBEEK / 
CLEO SCHEERBOOM 
ILLUSTRATIE YVONNE KROESE

Als u dan toch deel bent van de 
handelswaar, zorg dan dat u uw huid 
duur verkoopt



Een initiatief van
KNGF Geleidehonden

Dit is Maggie. Leuk is ze, hè? Maggie is geen gewone pup, maar een Spup. Dat is een 
gesponsorde pup die in twee jaar tijd wordt opgeleid tot geleidehond. En het mooie is, je 
kunt al haar stapjes op de voet volgen. Via persoonlijke Spupdates die je in je mail krijgt. 
Ook interesse in een van onze Spups? Bekijk ze op Sponsoreenpup.nl

Neem ook een Spup. Ga naar Sponsoreenpup.nl

Een initiatief van
KNGF Geleidehonden

Dit is Maggie. Leuk is ze, hè? Maggie is geen gewone pup, maar een Spup. Dat is een 
gesponsorde pup die in twee jaar tijd wordt opgeleid tot geleidehond. En het mooie is, je 
kunt al haar stapjes op de voet volgen. Via persoonlijke Spupdates die je in je mail krijgt. 
Ook interesse in een van onze Spups? Bekijk ze op Sponsoreenpup.nl

Neem ook een Spup. Ga naar Sponsoreenpup.nl




