
STAPPENPLAN 
MANAGEMENTPARTICIPATIE

Trigger: 

•  Bewustwording of bewustmaking 
van de ondernemer (DGA) van de 
continuïteit in het eigenaarschap / 
aandeelhouderschap

• Key managers die zelf de wens 
uitspreken om (mede) eigenaar te 
worden.

Mogelijkheden voor de ondernemer o.a.:

• Verkoop aan een strategische partij
• Verkoop aan het management (al dan niet in 

combinatie met de DGA, private equity of een 
andere financier)

• Verkoop aan kinderen (al dan niet in combinatie 
met de DGA of private equity of een andere 
financier)

Uitdagingen bij verkoop 
aan het management:

• Proces moet wel slagen 
(afbreukrisico vertrek key 
functionaris)

• Delen van zeggenschap en 
besluitvorming

• Financieringsvraagstuk

(gedeeltelijke) Verkoop aan het management 
kan verschillende doelen dienen:

• Behoud kennis en binding key functionarissen
• Continuïteit
• Voorbereiden op toekomstige verkoop aan een strateeg of 

private equity
• Waardecreatie door onderneming onafhankelijker maken 

van DGA

Aandachtspunten voor ondernemer:

• Zorgvuldig proces wie in aanmerking komen om te participeren
• Gezamenlijke strategie bepalen voor de onderneming (strategisch plan) en het daaraan gekoppelde 

financiële plan (meerjarenprognoses)
• Waardering van de aandelen (wie dient welke belangen, DGA en manager beiden een eigen adviseur) en hoe 

wordt de waarde bepaald.
• Prijsonderhandelingen en het effect op de prijsvorming van het feit dat de manager reeds betrokken is 

(korting). Envy factor!
• Duur van het traject (tussen ½ jaar tot 1 jaar)
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Aantal fiscale aandachtspunten:

• Verbreken fiscale eenheden
• Koopprijs aandelen in relatie tot loon
• Afstemming voorwaarden fiscus / horizontaal 

toezicht
• Lucratief belang
• Zakelijke financieringsvoorwaarden
• Hoogte cumulatief preferent dividend

• Hoogte rente op (achtergestelde) lening  
door verkoper

• Hoogte management fee in relatie tot gebruikelijk 
loon

• Fiscale aspecten personal holding manager
• Beperkte aftrekbaarheid advieskosten 

(deelnemingsvrijstelling)

 Juridische documentatie:

• NDA (geheimhoudingsovereenkomst)
• SPA (koop- en verkoopovereenkomst)
• Aandeelhoudersovereenkomst
• Lening overeenkomsten

• Managementovereenkomsten
• Bestuursreglement
• (eventueel) STAK (stichting administratiekantoor)
• Akte aandelenoverdracht

• Oprichten Koopholding en houdstermaatschappij manager
• Financiering koopprijs (bank, DGA of beiden en soms private equity) en op welk niveau wordt er gefinancierd 

(zekerhedenpositie)
• Achtergestelde lening, cumulatief preferente aandelen
• Gedeeltelijk cashen en gedeeltelijk risicodragend door DGA
• Financiële inbreng van de manager:

 º Lenen bij de DGA
 º Lenen bij friends en famliy
 º Lenen bij bank
 º Eigen middelen

• Eigen inbreng manager kan beperkt zijn bij hoog vreemd vermogen en hoog cumulatief preferent kapitaal

Financiele en juridische structurering:
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