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FOTO

Elke overname loopt anders

“Ik heb wel geleerd dat elke overname anders loopt. En dat je als eigenaar toch emotio-

neler bent dan je zelf verwacht. Goede adviseurs, steun van het thuisfront, eigen onder-

nemersinstinct en een kleine dosis geluk zijn dan ook onontbeerlijk.”
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Inleiding 

U heeft het als ondernemer vaak druk met werken en staat er niet dagelijks bij stil. Toch 

is het nodig om er op een gegeven moment tijd voor vrij te maken: bedrijfsoverdracht. 

Overdracht is een normale fase in de levensloop van een bedrijf en vraagt om een goede 

voorbereiding. Het is namelijk een ingrijpend proces: financieel, fiscaal, organisato-

risch, en het raakt de persoonlijke verhoudingen met familie en personeel. Daarom is 

het belangrijk voor uw financiële en emotionele gemoedsrust om uzelf onder andere de 

volgende vragen te stellen: Wat wil ik doen na mijn loopbaan? Heeft mijn familie al eens 

interesse getoond in mijn bedrijf? Heb ik al met mijn adviseur, levenspartner, zakelijke 

partners, werknemers en afnemers gesproken over een mogelijke verkoop? En wat zou 

het eigenlijk opbrengen?

De periode van beslissing tot overdracht bestaat uit vijf fasen:

1. Oriëntatie: 
5-7 jaar voor de overdracht

Wanneer, hoe en aan wie wil ik de zaak overdragen? Dat zijn de belangrijkste vragen in 

de eerste fase. Daarnaast licht u in deze fase uw bedrijf grondig door. U legt dit vast in 

een overdrachtsplan. 

In het overdrachtsplan beschrijft u ook de toekomstplannen van uw bedrijf.

2. Voorbereiding: 
3-5 jaar voor de overdracht

De voorbereiding van de overdracht neemt de meeste tijd in beslag. In deze fase maakt 

u uw bedrijf verkoopklaar en waardeert u uw onderneming. Daarnaast stelt u op basis 

van het overdrachtsplan het informatiememorandum op, een uitgebreid bedrijfsprofiel 

dat u nodig heeft voor de verkoop van uw bedrijf.

3. Zoeken en vinden: 
1-3 jaar voor de overdracht

Als het bedrijf wordt overgedragen, dan is het een goed idee om uw opvolger objectief 

te beoordelen op de volgende eigenschappen: leiderschap, ondernemerschap en des-

kundigheid. Ook kan het nodig zijn om de positie van eventuele andere familieleden te 

regelen. In deze fase voert u uitgebreide onderhandelingen met de potentiële kandida-

ten. Dit kan een tijd- en energierovend proces zijn.
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4. Van contact tot contract: 
0-1 jaar voor de overdracht

De definitieve ondertekening van de koopovereenkomst is nu in zicht. Daarbij onder-

zoekt de koper meestal de juistheid en volledigheid van de informatie in een verifica-

tieonderzoek dat zich richt op potentiële risico’s bij de overname. Dit kunnen risicovolle 

projecten of contracten zijn, maar bijvoorbeeld ook bijzondere pensioenafspraken, 

bonusregelingen en arbeidsvoorwaarden. Bij overname binnen de familie blijft zo’n 

onderzoek meestal achterwege. Na afronding van de contractonderhandelingen kan de 

definitieve koopovereenkomst worden getekend en vinden de overdracht van aandelen 

of activa/passiva, bezittingen en schulden, en de betaling van de koopsom plaats.

5. Na de overdracht: 
1-2 jaar na de overdracht

Een overdragende ondernemer blijft in de laatste fase vaak nog een tijd actief bij het 

bedrijf betrokken. Het is belangrijk om daar goede afspraken over te maken. In deze 

periode kan het nieuwe management worden voorgesteld aan klanten en leveranciers.

U begint nu aan een nieuwe fase in uw leven. U zult meer vrije tijd hebben dan u gewend 

was. U kunt, eventueel samen met uw familie, bepalen hoe u uw leven verder invult. 

Het is goed om op tijd na te gaan denken over het moment waarop u wilt stoppen. De 

theorie klinkt namelijk zo mooi: eerst het profiel van een overnemende partij of opvol-

ger vaststellen voordat u definitief de knoop doorhakt. De praktijk is vaak anders: een 

uitgelezen partij of kans dient zich aan, en die is gewoon te mooi om te laten lopen. Dan 

is het altijd beter als u van tevoren voor uzelf de belangrijkste criteria heeft vastgesteld. 

Bijvoorbeeld of het de geschikte partij is voor uw bedrijf en voor uzelf, of de belangen 

van de medewerkers in goede handen zijn, en of u het bedrijf helemaal los kunt laten of 

dat u er nog een tijdje bij betrokken wilt blijven.
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Fase Wat moet ik doen? Bij wie kan ik 
terecht?

1. Oriëntatie Stap 1.  Bepaal uw doelstelling

Stap 2.  Maak uw emoties bespreekbaar

Stap 3.  Maak een overdrachtsplan

Kamer van Koop-

handel 

Brancheorganisatie 

Accountant 

Bank 

Overdrachtadviseur

2.  Voorbereiding Stap 1.  Maak uw onderneming 

 verkoopklaar 

Stap 2.  Waardeer uw onderneming

Stap 3.  Stel de vraagprijs vast 

Stap 4.  Stel een informatie-

 memorandum op

Accountant

Fiscalist

Overdrachtadviseur

3.  Zoeken en 
vinden

Stap 1.  Inventariseer de kandidaten

Stap 2.  Benader de kandidaten

Stap 3.  Maak kennis met de 

 potentiële koper

Accountant

Bank

Overdrachtadviseur

Ondernemings-

beurs (KvK)

Brancheorganisatie

4.  Van contact tot 
contract

Stap 1.  Onderhandel

Stap 2.  Stel een intentieverklaring op

Stap 3.  Voer een verificatieonderzoek uit

Stap 4.  Rond de overdracht af

Accountant 

Fiscalist 

Bank 

Overdrachtadviseur 

Notaris

Jurist

Kamer van Koop-

handel

5.  Na de overdracht Neem afscheid van uw bedrijf 

 Informeer uw relaties 

Pas uw levensritme aan 

 Maak financiële plannen 

 Vul uw leven verder in

Bank 

Accountant

In het bovenstaand stappenplan worden de fases van bedrijfsoverdracht 

nog een keer puntsgewijs beschreven.
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Vroeg op de hoogte

“Ik had de medewerkers al in een vroeg stadium op de hoogte gebracht dat ik aan het 

onderhandelen over een bedrijfsoverdracht was. Ik vertelde ze ook dat ze zich geen zor-

gen hoefden te maken. Iedereen zou zijn baan houden en er niet in salaris op achteruit 

gaan. De nieuwe eigenaar heeft zich keurig aan al die regels gehouden.”
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Fase 1. Oriëntatie

De eerste fase, de oriëntatie, bestaat uit drie stappen: het bepalen van uw doelstelling, 

het bespreekbaar maken van emoties en het maken van een overdrachtsplan. 

Stap 1. 
Bepaal uw doelstelling

De eerste stap bestaat uit het maken van een persoonlijke en financiële oriëntatie. Bij 

de persoonlijke oriëntatie moet u uzelf afvragen: Wat wil ik eigenlijk? Cashen en een 

wereldreis maken? Een nieuw bedrijf opzetten of adviseur worden? Wil ik het bedrijf 

binnen de familie houden? Hoe zorg ik dat mijn personeel goed terecht komt? 

Bij de financiële oriëntatie bekijkt u  allereerst voor uzelf hoeveel pensioenvermogen 

u nodig heeft na de overdracht. Een goed pensioen is belangrijk voor uw leven na de 

overdracht. U zult uzelf hierbij moeten afvragen: Moet het pensioen uit de verkoopop-

brengst komen of zijn er aanvullende regelingen getroffen? Wanneer komt het pensioen 

vrij, en moet hierover nog belasting betaald worden? Daarnaast bekijkt u hoe u al voor 

de overdracht vermogen uit de onderneming kunt halen, hoe u dat op lange termijn 

kunt beheren, en hoe u uw vermogen overdraagt, bijvoorbeeld aan familie. 

Ook moet u uzelf vragen stellen over de onderneming, zoals: Hoe maak ik het bedrijf 

verkoopklaar? Moet ik nog wel investeren of juist niet? En wat is het bedrijf waard in 

verschillende scenario’s?

Tenslotte zult u in deze fase over de continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid 

moeten nadenken. Natuurlijk wilt u het werk voor het personeel gegarandeerd hebben, 

maar een koper kan hier anders over denken. 

Wordt het bedrijf overgedragen aan een familielid, dan moet u uzelf nog extra vragen 

stellen: Vind ik het belangrijk dat de leiding en/of eigendom in handen blijft van de fa-

milie? Krijgen alle kinderen na de opvolging evenveel eigendom? Zijn er al familieleden 

betrokken bij de onderneming? Hoe staan de partners van mijn kinderen er tegenover? 

Zijn er binnen de familie geschikte opvolgers en zijn ze geïnteresseerd in het overnemen 

van het bedrijf?

Stap 2.
Maak uw emoties bespreekbaar

Na het bepalen van uw doelstelling zult u allereerst stil moeten staan bij de emotionele 

kant van de overdracht. Uw bedrijf loslaten is immers niet niks. Als u jarenlang met hart 

en ziel voor uw bedrijf heeft gewerkt, voelt het toch alsof u afscheid moet nemen 

van uw eigen kindje.
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Voor veel ondernemers is het loslaten van het eigen bedrijf dusdanig moeilijk, dat dit 

leidt tot uitstel van het overdrachtsproces. Een overdracht neemt echter vijf tot zeven 

jaar in beslag. Het is daarom noodzakelijk hier tijdig tijd voor vrij te maken. Met name 

binnen familiebedrijven kunnen emoties een grote rol spelen. Kwesties die bij de onder-

nemer kunnen spelen zijn bijvoorbeeld: willen de kinderen het bedrijf wel overnemen? 

Bevoordeel of benadeel ik een van de kinderen tijdens de overname? En overleeft het 

bedrijf het wel zonder mij?  

Niet alleen voor uzelf, maar ook voor familieleden en personeel kan de overdracht een 

spannende tijd zijn. Bij hun zullen ook de nodige vragen spelen. Het personeel zal met 

name willen weten of hun baan zeker wordt gesteld bij verkoop van het bedrijf.  

Spanning binnen de familie zal bijvoorbeeld opspelen als tussen de kinderen een op-

volger wordt gekozen en ingewerkt. Zo kunnen conflicten op het werk overlopen naar ru-

zies in de privé-sfeer. Vooral voor de opvolger kan de overname zwaar zijn. Als familielid 

zal men extra op hem letten. Hij zal zich dus ook extra moeten bewijzen.  In het kader  

ziet u voorbeelden van kwesties die zich tijdens de overdracht kunnen voordoen.

Voorbeelden van emotionele kwesties tijdens de overdracht

De ondernemer • Overleeft het bedrijf het wel zonder mij?

• Wat moet ik doen met al die vrije tijd?

• Heb ik genoeg geld om van die vrije tijd te genieten?

• Kunnen en willen mijn kinderen het bedrijf overnemen?

• Kan ik het mijn kinderen wel aandoen?

De partner • Kan de ondernemer ooit afstand nemen van het bedrijf?

• Gaat mijn partner nu de hele tijd thuis op de bank zitten?

• Kunnen we nu eindelijk echt die wereldreis maken?

De kinderen • Hoe reageren mijn ouders als ik zeg dat ik het bedrijf niet  

 wil overnemen?

• Krijg ik echt de vrijheid om te ondernemen of blijven mijn  

 ouders toch de baas?

• Zal het personeel mij accepteren?

• Wat vinden mijn broers en zussen ervan?

Het personeel • Blijft mijn baan verzekerd als het bedrijf wordt verkocht?

• Krijg ik ook een kans om het bedrijf op te kopen?

• Zal het zoontje van de baas het bedrijf wel kunnen leiden?
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Dolf de Winter (55 jaar) heeft al 25 jaar een eigen installatiebedrijf, dat hij samen 

met zijn vrouw Nel runt. In het bedrijf werken twaalf mensen. Dolf en Nel hebben 

drie kinderen, Wouter (25 jaar), Lisa (23 jaar), en Thomas (19 jaar). Wouter werkt 

al enige tijd in de buitendienst van het bedrijf. Lisa werkt bij een uitzendbureau en 

heeft nooit interesse getoond voor het bedrijf. Thomas studeert nog.

De zaken gaan niet slecht. Toch merkt Dolf dat de ontwikkelingen hem iets te 

snel gaan. Nu de markt een beetje tegenzit, moet hij meer tijd besteden aan de 

verkoop. Nel heeft hem al een aantal keer gevraagd of het niet beter is het de 

komende tijd rustig aan te doen. Dolf zegt echter dat de zaak hem nodig heeft, en 

dat de kinderen nog te jong zijn voor een eventuele overname. Bovendien twijfelt 

hij over de ondernemingsvaardigheden van Wouter. En als hij nu al dingen gaat 

regelen, zijn de kansen voor Thomas misschien verkeken. Trouwens, hoe zouden 

de kinderen de overname moeten financieren? En hebben hij en Nel wel genoeg 

geld voor hun oude dag?

Dolf weet het antwoord niet op deze vragen. Hij besluit het advies van Nel te nege-

ren en door te gaan met datgene waar hij goed in is, ondernemen.

Dolf de Winter is niet de enige ondernemer in een dergelijke situatie. Voor veel 

ondernemers is beginnen aan het overdrachtsproces moeilijk. Veel zaken, zowel 

op zakelijk gebied als privé, zijn onzeker. 

Veel ondernemers kiezen ervoor moeilijke vragen uit de weg te gaan en het 

overdrachtsproces uit te stellen. Toch is het verstandig emotionele zaken niet te 

negeren. Ze horen bij het proces. Het is belangrijk emotionele zaken te onderken-

nen en niet te onderdrukken.

U zult tijdens uw overdracht in overleg met de betrokken familieleden uw per-

soonlijke en financiële doelstellingen moeten bepalen. Een ieder zal zijn wensen 

en mogelijkheden duidelijk moeten kunnen uitspreken. Communicatie en het 

bespreekbaar maken van emoties is in de oriëntatiefase van cruciaal belang. 

Bedenk daarbij dat u tijdens het overdrachtsproces niet alleen staat. Er zijn veel 

adviseurs die u kunnen helpen, variërend van uw accountant en een adviseur 

familiebedrijven tot de Kamer van Koophandel.
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Stap 3. 
Maak een overdrachtsplan

Als laatste stap in de oriëntatiefase stelt u een overdrachtsplan op voor de bedrijfsover-

dracht, zodat u weet wat u precies te koop aanbiedt en in welke richting u een koper 

moet zoeken. Het plan maakt de informatie die in uw hoofd zit concreet en maakt de 

informatie toegankelijk voor medewerkers, adviseurs en mogelijke kopers. 

Het overdrachtsplan bestaat in ieder geval uit:

•  de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het bedrijf 

 (Waar staan we?  Wat kunnen we?);

• de doelstellingen (Waar willen we met het bedrijf naartoe?  Wat wil ik als ondernemer?);

• maatregelen om de doelstellingen te realiseren;

•  ontwikkelingen waar rekening mee moet worden gehouden (in de markt, in de techniek, 

 in de eigen organisatie, overheidsmaatregelen als bestemmingsplannen, vergunningen 

en belastingen);

•  de winstverwachting voor de lange termijn.

Wees kritisch bij het opstellen van een overdrachtsplan en maak het niet vrijblijvend. 

Voeg aan elk onderdeel van het plan een tijdselement toe. Maak duidelijk wanneer 

welke stap moet worden gezet en wanneer zaken moeten zijn geregeld.

Fase 1 Wat moet ik doen? Bij wie kan ik terecht?

Oriëntatie Stap 1.  

Bepaal uw doelstelling

Maak een persoonlijke oriëntatie

Maak een financiële oriëntatie

Stap 2.

Maak uw emoties bespreekbaar

Stap 3.  

Maak een overdrachtsplan 

(na een kritische analyse van uw bedrijf)

Kamer van Koophandel

Brancheorganisatie 

Accountant 

Bank 

Overdrachtadviseur

In bovenstaande tabel staat samengevat wat de eerste fase inhoudt. 



11

Fase 2. Voorbereiding

De tweede fase neemt de meeste tijd in beslag bij de voorbereiding van de bedrijfsover-

dracht. In totaal zijn er vier stappen te doorlopen. 

Stap 1. 
Maak uw onderneming verkoopklaar

U moet de bedrijfsoverdracht planmatig voorbereiden. Voordat u de onderneming kunt 

verkopen, moet deze ‘verkoopklaar’ worden gemaakt. Het bedrijf moet namelijk aan-

trekkelijk zijn voor de potentiële opvolger. Ook zal de overdracht fiscaal en juridisch 

gunstig moeten verlopen.

Waar nodig kunt u een verandering of structurering aanbrengen in:

A.  het management;

B. de organisatie;

C. de fiscale en juridische aspecten;

D.  de financiële huishouding. 

A. Het management

Bij de bedrijfsoverdracht mag de onderneming niet te veel afhankelijk zijn van u als persoon. 

Daarom is het van belang dat:

• anderen in het bedrijf, naast u en uw zakenpartner, zelfstandig kunnen werken en ma-

nagementbeslissingen kunnen nemen;

• uw persoonlijke stijl van leidinggeven niet te diep in de onderneming is ingesleten, bij-

voorbeeld omdat u lang zelf de beslissingen heeft genomen en uw zakelijke netwerk is 

verweven met uw vriendenkring;

• de bedrijfsoverdracht niet in een conflict verzandt door tegenstellingen in manage-

mentvisies tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ managers.

Vooral in kleinere ondernemingen is de ondernemer vaak hét gezicht van het bedrijf. 

Dit kan een negatieve invloed hebben op de waarde van de onderneming en maakt het 

lastiger om deze te verkopen. Aarzel niet als er veranderingen of structureringen in het 

management moeten worden aangebracht.
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B. De organisatie

Een bedrijf waarin een open ondernemingscultuur heerst en leiderschap is gedele-

geerd, kan makkelijk inspelen op een bedrijfsoverdracht. Ga na of dit voor uw bedrijf 

het geval is. Stel vast welke veranderingen u eventueel nog tijdens uw aanwezigheid in 

de structuur en cultuur van uw bedrijf moet aanbrengen. 

Denk daarbij aan de volgende vragen: 

•  Moeten er functies worden opgeheven, toegevoegd of opnieuw worden ingedeeld? 

•  Zijn er personele veranderingen nodig? 

•  Hoe zit het bijvoorbeeld met de leeftijdopbouw van het personeel? 

•  Zit niet alle kennis bij personeel dat binnen twee jaar met de VUT gaat?

•  Zijn de contracten en vergunningen nog actueel? 

•  Hoe lang loopt een huur- of een afnamecontract door? 

•  Voldoet het bedrijf aan de huidige milieueisen, en wat kost het om alsnog aan die 

eisen te voldoen? 

•  Moeten bedrijfsonderdelen worden geoptimaliseerd of afgestoten? 

•  Moet het de administratie of het managementinformatiesysteem opnieuw worden ingericht? 

•  Wat bepaalt de waarde van uw onderneming?

• Zijn er overtollige voorraden aanwezig en kunnen die tijdig worden weggewerkt?

C. Fiscale en juridische aspecten 
Of u nu een eenmanszaak overdraagt of een reeks van B.V.’s, altijd spelen fiscale aspecten 

een belangrijke rol. U kunt de fiscale pijn vaak verzachten door u op tijd op de overdracht 

voor te bereiden. Zo kan de wijziging van de juridische structuur soms grote fiscale voorde-

len opleveren.

1. Overdracht van een eenmanszaak/V.O.F.

Als u een eenmanszaak of een aandeel in een V.O.F. overdraagt, dan geldt dit voor de fiscus 

als staking van uw onderneming. En daarbij komt u onder bepaalde voorwaarden in aan-

merking voor stakingsaftrek. Dat betekent dat u minder belasting betaalt over de winst die u 

met het staken van de onderneming maakt.  De belastingdienst kan u precies vertellen voor 

hoeveel stakingsaftrek u in aanmerking komt.

De fiscale oudedagsreserve (FOR), die u binnen de onderneming hebt opgebouwd, moet 

ook bij staking worden afgerekend. Om directe afrekening te voorkomen, kunt u de oude-

dagsreserve omzetten in een lijfrente. 
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2. Overdracht zonder fiscale afrekening

Geruisloze doorschuiving is een andere manier om directe afrekening over de stakingswinst 

uit te stellen. Daarbij draagt u de onderneming over met handhaving van de fiscale 

boekwaarden. Fiscale afrekening blijft daarbij achterwege (met uitzondering van de FOR). 

Een voorwaarde is dat de overnemer al drie jaar als medeondernemer of als werknemer is 

aangemerkt. 

3. De juiste rechtsvorm bepalen

Het kan fiscaal interessant zijn om een ‘inkomstenbelastingrechtsvorm’, zoals een een-

manszaak of V.O.F. , om te zetten in een B.V. (werkmaatschappij), waarvan de aandelen wor-

den gehouden door een extra B.V. (holding). Bij verkoop van de werkmaatschappij kan de 

verkoopwinst door de holding worden ontvangen, zonder op dat moment af te hoeven reke-

nen met de Belastingdienst. Deze eist wel dat deze constructie minimaal drie jaar bestaat.

Als u als directeur-grootaandeelhouder op tijd een holdingstructuur tot stand brengt, kunt u 

ieder jaar de winsten die in de werkmaatschappij zijn gemaakt belastingvrij aan de holding 

uitkeren. En omdat er geen overtollige winstreserves in de werkmaatschappij zijn, houdt u 

de aandelen betaalbaar. 

4  Uitstel verrekening stakingswinst

Ook kunt u in aanmerking komen voor uitstel van belastingheffing over de stakingswinst, 

wanneer de koper de koopsom geheel of gedeeltelijk schuldig blijft. Renteloos uitstel is 

mogelijk voor een maximum van tien jaar.

5. Betalingsregeling voor stakingswinst ondernemerswoning

Misschien heeft u een woon-/winkelpand. Bij staking moet u het woongedeelte overheve-

len naar uw privé-vermogen. De winst die u daarbij maakt, vormt een onderdeel van de sta-

kingswinst en is dus belast. Er komt door deze overheveling geen geld vrij om de verschul-

digde belasting te betalen. Wel kan er gebruik worden gemaakt van een betalingsregeling, 

die onder bepaalde voorwaarden en voor een periode van tien jaar geldt. 



BEDRIJFSOVERDRACHT: 
De laatste etappe voor de eindstreep

14

6. Successie- en schenkingsrechten

U zult ook uw testament moeten opmaken of aanpassen. Denk daarbij aan erf- en suc-

cessierecht bij overlijden en aan schenkingsrecht bij bedrijfsoverdracht aan de kinderen 

tegen een niet marktconforme prijs.  

Bij de overdracht van vermogen is in beginsel successie- of schenkingsrecht verschuldigd. 

Voor bedrijfsoverdrachten geldt echter een vrijstelling van 50% op dit tarief. In 2007 wordt 

deze vrijstelling verhoogd naar 75%. Dat betekent dat vanaf 2007 over 25% van de waarde 

van de onderneming successie- en schenkingsrechten betaald dient te worden. Voor de te 

belalen belasting kan bovendien tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.

7. Overdracht van uw B.V.

U kunt een bedrijf in de B.V.-sfeer overdragen door een aandelen- of activa/

passivatransactie. Bij een aandelentransactie is het van belang of de verkoper een 

natuurlijk of rechtspersoon is. Is de verkoper een natuurlijk persoon, dan kan deze 

een aanmerkelijk belang hebben. Van aanmerkelijk belang is sprake als u (samen met 

uw partner) ten minste vijf procent van de aandelen bezit in een B.V. Als houder van 

aanmerkelijk belang betaalt u een inkomstenbelastingtarief van 25 procent over het 

verschil tussen de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs van de aandelen. Ook dividend-

uitkeringen die u als aandeelhouder ontvangt, worden met dit tarief belast. 

Is de verkoper een rechtspersoon (holding of beheermaatschappij), dan geldt onder 

voorwaarden de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Onder de deel-

nemingsvrijstelling kunnen bepaalde voordelen, zoals dividenden en boekwinst bij de 

verkoop van aandelen, belastingvrij worden genoten. 

U kunt de overdracht natuurlijk ook regelen door bezittingen en schulden (activa en 

passiva) uit de B.V. te verkopen. Een voordeel daarvan is dat de transactie dan beperkt 

blijft tot datgene waarin de koper geïnteresseerd is. Een nadeel is dat over de winsten 

die daarbij worden gemaakt in beginsel vennootschapsbelasting verschuldigd is.

D. De financiële huishouding

Het op orde brengen van de financiële structuur van de onderneming neemt veel tijd 

in beslag. Daarom is het goed om de financiële kengetallen van uw onderneming te 

vergelijken met die van andere ondernemingen in dezelfde branche (benchmarking). 

Als blijkt dat u (op onderdelen) slechter scoort dan andere bedrijven, dan kunt u bekij-

ken wat daar de oorzaak van is, zodat u maatregelen kunt treffen. Het verbeteren van 

de financiële kengetallen voor rentabiliteit (beste resultaat van uw investeringen) en 

solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen en het vreemde vermogen) kan wel drie 

tot vijf jaar in beslag nemen.
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Stap 2. 
Waardeer uw onderneming

Voordat u begint met de waardering van uw onderneming, zult u eerst de balans van uw 

onderneming moeten normaliseren. U zult moeten nagaan of zakelijke en privé-uitgaven 

niet door elkaar lopen. Daarnaast zult u moeten bekijken of er buitengewone lasten op de 

balans staan, of dat de directeur een buitensporig hoog of laag salaris krijgt uitgekeerd. 

De vraag die u uzelf vervolgens stelt is: Wat is mijn bedrijf waard? Dé waarde bestaat 

niet. Waarde is een subjectief begrip en er bestaan verschillende manieren om die te 

bepalen. Een koper zal bijvoorbeeld de prijs vooral laten afhangen van de toekomstige 

waarde, gebaseerd op bijvoorbeeld de verwachtingen over de opbrengst. Stel u dus 

flexibel op bij het bepalen van de waarde van uw bedrijf. 

Hoewel de prijs van de onderneming pas in de uiteindelijke onderhandelingen ont-

staat, is het toch nodig om vooraf de waarde van het bedrijf in te schatten. De waarde-

ring van de onderneming vormt de basis voor de argumentatie in de onderhandelingen. 

In de praktijk worden daarvoor verschillende methoden gebruikt, zoals:

•  discounted cash flow;

•  intrinsieke waarde;

•  rentabiliteit;

•  een combinatie van methoden.

Bij discounted cash flow wordt de waarde van het bedrijf berekend op basis van de toe-

komstige vrije kasstromen. De intrinsieke waarde van een bedrijf is gelijk aan het verschil 

tussen de waarde van de bezittingen en de schulden, dus het eigen vermogen. En de 

rentabiliteitswaarde gaat uit van een gemiddeld haalbaar toekomstig nettowinstcijfer. Een 

adviseur kan u vertellen wat de voor- en nadelen van deze berekeningmethoden zijn. 

Stap 3. 
Stel de vraagprijs vast

De kern van de waardering is het inzicht krijgen in de mogelijkheid van de onderneming 

om winst te maken, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen. 

Voor het vaststellen van de waarde is ook inzicht in de markt nodig. 
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Daarnaast zijn factoren als extra strategische of operationele waarde voor de koper van be-

lang. Na de waardering zal een vraagprijs worden bepaald. Het bepalen wat u minimaal en 

maximaal voor uw bedrijf kunt krijgen, is een goede voorbereiding voor de prijsonderhande-

lingen die u later gaat voeren. 

Leg daarom uw uitgangspunten en begrippen op zo’n manier vast, dat ze maar voor één uit-

leg vatbaar zijn. Het gaat hierbij vooral om de structurele winst, stille reserves, eigen vermo-

gen en de verwachtingen. Omschrijf ook de belangrijkste onderdelen en kenmerken van uw 

bedrijf: de kritische succesfactoren en de sterke en zwakke punten. En probeer u in te leven in 

een potentiële koper: wat voor voordeel ziet die partij, en welke prijs wil die betalen?

Stap 4. 
Stel een informatiememorandum op

Met een profielschets kan in het zoekproces de belangstelling van potentiële kopers 

worden gepeild. De informatie in de profielschets is beperkt. Zo wordt de naam van de 

te koop aangeboden onderneming vaak niet vermeld. Het is de lezer dus niet duidelijk 

om welke onderneming het gaat. Het vrijgeven van uitgebreide informatie aan kandi-

daat-kopers is overigens uit concurrentieoverwegingen niet gewenst.

Wat staat er in de profielschets?

• informatie over het type bedrijf  (detailhandelsketen, productiebedrijf, 

 groothandel, enzovoort);

• een korte beschrijving van de activiteiten;

• de reden(en) waarom tot verkoop wordt overgegaan;

• informatie over de regio van vestiging;

•  beperkte omzet- en resultaatgegevens;

• de gegevens van de betrokken adviseur.

Nadat de adviseur een serieuze kandidaat-koper heeft gevonden, kan worden overge-

gaan tot het verzenden van het informatiememorandum (ook wel verkoopmemorandum 

genoemd). Het informatiememorandum geeft potentiële kopers een beter beeld van het 

profiel van de onderneming, en neemt eventuele onzekerheden bij hen weg. Het opstel-

len van een goed informatiememorandum vereist inlevingsvermogen. De verkoper zal 

zich moeten afvragen welke informatie het belangrijkst is voor een kandidaat-koper. Als 

de verkoper zich inleeft in de informatiebehoefte van een potentiële koper, kan hij in 

het informatiememorandum al enkele belangrijke vragen beantwoorden. 
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Het overdrachtsplan en de analyses bij de waardering van de onderneming vormen de basis 

van de informatie. Met het informatiememorandum kan een potentiële koper de structurele 

winstcapaciteit en de kracht van de onderneming beoordelen. 

Bij het maken van het informatiememorandum kunt u een beroep doen op een adviseur die 

gespecialiseerd is in de verkoop van ondernemingen en weet waar potentiële kopers interesse 

in hebben. In sommige gevallen zal de adviseur eerst een intakegesprek organiseren om te 

peilen of de kandidaat-koper werkelijk geïnteresseerd is. Voordat de kandidaat-koper een 

exemplaar van het informatiememorandum krijgt, zal hij of zij een geheimhoudingsverklaring 

moeten ondertekenen.

Het memorandum bestaat meestal uit:

• een introductie, bijvoorbeeld bronvermeldingen;

• een samenvatting, om een eerste interesse bij potentiële kopers op te wekken;

•  de geschiedenis en recente achtergronden van de onderneming, waaronder 

 (elementen van) de jaarrekening, de waardering van activa, het personeel en 

 de juridische vorm;

•  informatie over de producten en diensten: een korte beschrijving van het assortiment, 

het voorraadbeleid, de merken en de afhankelijkheid van grote toeleveranciers of 

grote afnemers;

•  een beschrijving van de markt, met aandacht voor de huidige situatie én voor de toe-

komstige mogelijkheden en marktontwikkelingen;

• productiegegevens (bij fabrikanten);

• een indicatie van de overnameprijs.

De doelstellingen van het informatiememorandum zijn:

•  het wekken van verdere belangstelling bij kandidaat-kopers;

• de potentiële kopers helpen bij het verzamelen van informatie door te anticiperen op 

hun vragen en tegemoet te komen aan hun informatiebehoefte;

•  het beperken van mogelijke onrust binnen de eigen organisatie en van nadelige effec-

ten op de dagelijkse gang van zaken. Het informatiememorandum zorgt ervoor dat het 

verzamelen en verstrekken van informatie goed gepland en gecoördineerd verloopt;

•  het doseren van de informatievoorziening, waardoor het prijsgeven van concurrentie-

gevoelige informatie tot een minimum kan worden beperkt;

• het creëren van een uitgangspunt voor verdere onderhandelingen.
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In bovenstaande tabel staat samengevat wat de tweede fase inhoudt.

Fase 2 Wat moet ik doen? Bij wie kan ik terecht?

Voorbereiding Stap 1. 

Maak uw onderneming verkoopklaar

Breng, waar nodig, veranderingen 

aan in het management, de organi-

satie, de fiscale en juridische aspec-

ten, en de financiële huishouding

Stap 2. 

Waardeer uw onderneming

Bepaal de methode waarmee u de 

waarde van uw bedrijf berekent 

Denk daarbij aan discounted cash 

flow, de intrinsieke waarde, renta-

biliteit of een combinatie van deze 

methoden

Stap 3. 

Stel de vraagprijs vast 

Stap 4. 

Stel een informatiememorandum op 

Doe dit op basis van een profiel-

schets

Accountant 

Fiscalist 

Overdrachtsadviseur
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Fase 3. Zoeken en vinden

Bij het zoeken naar een koper voor uw bedrijf doet u er goed aan om een profiel te 

maken van een potentiële koper. Potentiële kopers zijn bijvoorbeeld ondernemingen, 

rijke particulieren, familieleden, personeel, partners/aandeelhouders, concurrenten 

en leveranciers. 

Potentiële kopers zijn in te delen in vier basistypen:

•  de familiaire koper;

•  de partner, aandeelhouder of werknemer (management buy out: MBO);

• de starter of particulier (management buy in: MBI);

•  de strategische koper.

Het is verstandig om al in een vroeg stadium te onderzoeken aan welke partij de onderneming 

kan worden verkocht. U zult er rekening mee moeten houden dat het zoeken naar een 

geschikte koper enige tijd in beslag kan nemen. 

Daarnaast kan verkoop aan een externe partij de nodige frustraties opleveren bij het personeel 

en vooral bij de tweede man van het bedrijf. Omgekeerd kan een mislukte management buy 

out grote gevolgen hebben bij de verkoop aan een externe partij, omdat sleutelfiguren het 

bedrijf zouden kunnen verlaten en er demotivatie bij het personeel kan ontstaan.

Het is al met al enorm belangrijk om bij de keuze van een koper zeer zorgvuldig te werk te 

gaan.

Familiaire koper

Verkoop binnen de familie is een voor de hand liggend opvolgingsscenario binnen 

bedrijven. Vroeger nam een van de kinderen vaak de zaak over en zette deze voort totdat 

een volgende generatie de zaak weer overnam. Tegenwoordig zijn kinderen niet altijd 

meer bereid het bedrijf van hun ouders over te nemen. Ze kiezen vaak liever zelf een 

vak. Ook ondernemers kijken er dikwijls anders tegen aan. Als er toch wordt besloten 

om de onderneming aan een familielid over te dragen, moet u er wel voor zorgen dat de 

communicatie tussen de partijen optimaal is. Verwachtingen die twee partijen van elkaar 

hebben, moeten goed worden uitgesproken. Ook kunnen emoties een grote rol spelen.
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De ondernemer moet beseffen dat overdracht aan een derde (een niet-familielid) mo-

gelijk meer geld kan opleveren. Bovendien wordt de koopsom in zo’n geval vaak in een 

keer ontvangen, terwijl bij opvolging door kinderen die meestal in een ‘zachte’ lening 

wordt omgezet. Uiteraard zal dit alles ook aan fiscale regels moeten worden getoetst. 

Het is belangrijk om op tijd een belastingdeskundige in te schakelen, zodat een en 

ander in een vroeg stadium in kaart kan worden gebracht, en de fiscale en emotionele 

hobbels juist en op tijd kunnen worden weggenomen.

Partner, aandeelhouder of werknemer (MBO)

Een management buy out (MBO) houdt in dat een bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt over-

genomen door de eigen personeelsleden van de onderneming. MBO’s zijn de laatste jaren 

steeds vaker aan de orde en vormen een alternatief voor verkoop aan een ander bedrijf.

Als een ondernemer/verkoper besluit het aandeel in de onderneming aan een partner, 

aandeelhouder of werknemer te verkopen, is het sterk aan te bevelen om dit in een 

vroeg stadium schriftelijk vast te leggen. Naast de reguliere onderwerpen, zoals de beta-

ling van de koopsom, de zekerheden en dergelijke, is het goed om in de overeenkomst 

die moet worden opgesteld vooral veel aandacht te schenken aan de methoden voor de 

waardepaling van de onderneming of de aandelen, en aan het moment van de volledige 

overdracht. Ook is het aan te raden om met elkaar de betalings- en overige condities 

zorgvuldig te bespreken en vast te leggen om verzekerd te zijn van een vloeiende over-

dracht. 
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Starter of particulier (MBI)

Een management buy in (MBI) wil zeggen dat een manager die niet bij de onderneming werk-

zaam is, deze geheel of gedeeltelijk overneemt. De manager zal na de koop het management 

van het bedrijf voeren. MBI’s zijn de laatste jaren steeds vaker aan de orde en het aantal MBI-

kandidaten groeit fors.

Er is steeds meer belangstelling voor MBI-transacties bij managers die hun verdere 

promotiekansen geblokkeerd zien en op termijn zelfstandig ondernemer willen wor-

den. Voor sommigen is een concrete carrièrebreuk hier de directe aanleiding voor. Hun 

belangstelling gaat daarbij vooral uit naar familiebedrijven waar het niet mogelijk blijkt 

om in eigen kring een geschikte opvolger te vinden. Velen met een MBI-wens zien in hun 

enthousiasme meestal de alternatieve mogelijkheden van de eigenaren van dergelijke 

bedrijven over het hoofd. Zo zal bijvoorbeeld verkoop aan een strategische partner in 

de meeste gevallen aanzienlijk meer opbrengen dan een MBI-transactie. Er wordt dus 

niet altijd aan een MBI-wens tegemoet gekomen.

Voor eigenaren van bedrijven die hun onderneming eventueel willen overdragen door 
middel van een MBI-transactie, gelden meestal de volgende overwegingen:

•  er is geen opvolger de in eigen kring beschikbaar;

•  de eigenaar wil het bedrijf na zijn vertrek zelfstandig laten voortbestaan, waardoor 

strategische kopers als minder gewenst kunnen worden ervaren;

•  de eigenaar is bereid het risico van een gefaseerde uitkoop aan te gaan. Daarom 

zal hij natuurlijk uiterst kritisch en voorzichtig zijn ten opzichte van eventuele MBI-

kandidaten. Deze zullen naar zijn idee bekwaam en betrouwbaar moeten zijn en 

bovendien hem of haar als persoon moeten aanspreken. 

Strategische koper

De strategische koper zal meestal streven naar maximale zeggenschap om de integratie met 

zijn of haar eigen bedrijfsonderdelen zo goed mogelijk te regelen. In het algemeen zijn stra-

tegische kopers grote ondernemingen of een keten van kleine ondernemingen. 
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De voornaamste strategische redenen om tot aankoop over te gaan zijn:

•  kennis en snelle toegang tot nieuwe technologieën, zodat tijd en kosten op productont-

wikkeling kunnen worden bespaard;

• nieuwe producten die de toegevoegde waarde en het marktaandeel kunnen vergroten;

•  betere controle op de leveranciers en op de distributie van de te leveren goederen;

•  versterking van de marktpositie, waardoor de winst en omzet worden geoptimaliseerd;

•  het kunnen aanbieden van een breed assortiment aan de afnemers;

•  het vergroten van het inkoopvolume, waardoor hogere kortingen kunnen worden 

gerealiseerd;

•  het besparen op indirecte kosten als overhead-, verkoop- en administratieve kosten, 

en een betere bezetting van het productieapparaat;

•  het beter benutten van de kennis en vaardigheden van het management.

Als een onderneming met andere ondernemingen fuseert, kan het geheel groter zijn dan 

de som der delen. Daarom zijn strategische kopers vaak bereid om een hogere prijs te 

betalen voor de onderneming dan andere typen kopers. Schrijf daarom tijdens het ver-

koopklaar maken van de onderneming op wat extra voordelen kunnen zijn voor de po-

tentiële koper en kwantificeer deze zelf, zodat u hierop een vraagprijs kunt afstemmen. 

Als het moeilijk is om een vraagprijs in te schatten, kan het beter zijn om de strategische 

koper te vragen om een bod uit te brengen. De koper noemt dan misschien een prijs die 

hoger ligt dan de waarde van de onderneming bij zelfstandige voortzetting of dan het 

bod van een financiële koper. U  moet er echter wel op bedacht zijn dat een strategische 

koper in eerste instantie niet meer zal bieden dan de waarde van de op zichzelf staande 

onderneming. De aandeelhouderswaarde blijft voor de kopende partij de basis en niet 

de strategische waarde. De koper zal van mening zijn dat hij of zij zelf de strategische 

waarde bepaalt door de onderneming met het bestaande bedrijf te laten fuseren. De 

verkoop van het bedrijf aan een strategische koper kan u ook een aantrekkelijke exit-re-

geling opleveren. Enerzijds omdat deze koper meestal in een keer de koopsom betaalt, 

en anderzijds omdat het bedrijf in handen komt van mensen die de markt kennen. 
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Bovendien biedt de overname nieuwe carrièreperspectieven voor de werknemers. Wel 

moet worden benadrukt dat strategische kopers de voorkeur geven aan bedrijven met 

een sterke marktpositie en een goed verleden qua omzetgroei en bedrijfsresultaten. Dit 

laatste hoeft niet altijd het geval te zijn, zoals bij IT-bedrijven te zien is.

Stap 1. 
Inventariseer de kandidaten

Stel dus voor de inventarisatie van kandidaten een kopersprofiel op: Aan welke eisen 

moet de koper voldoen? 

Voor het kopersprofiel zijn van belang:

• de behoeftes van de onderneming; 

•  interessante marktontwikkelingen;

•  specifieke wensen; 

•  het opstellen van een longlist, een lijst met potentiële kopers.

Denk bij de behoeftes van de onderneming aan de volgende vragen: Wat voor soort ma-

nager is nodig met het oog op de ontwikkelde strategie en het huidige management? Wat 

zijn de zwakke punten van de onderneming, en hoe zou een koper die kunnen verbete-

ren? En op welke strategische ontwikkelingen moet de onderneming inspelen?

Met interessante marktontwikkelingen moet u bekijken welke ontwikkelingen in uw on-

derneming of markt interessant zijn voor potentiële kopers. Bijvoorbeeld een schaalver-

groting die in de sector plaatsvindt en specifieke producten die voor bepaalde bedrijven 

een interessante aanvulling kunnen vormen op het assortiment.

Bij specifieke wensen kunt u aan verschillende zaken denken:  Wil ik de werkgelegen-

heid voor de werknemers binnen de onderneming waarborgen? Wil ik na de overdracht 

betrokken blijven bij het bedrijf? En ben ik gebaat bij de hoogste financiële opbrengst?

Bij het opstellen van een longlist kunt u de volgende informatiebronnen gebruiken: uw 

bedrijf en de markt waarbinnen u werkt, een adviseur, de Ondernemingsbeurs van de 

Kamer van Koophandel en branche-informatie (bijvoorbeeld ondernemersverenigingen, 

onderzoeksafdelingen van banken of gespecialiseerde onderzoeksbureaus).
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Stap 2. 
Benader de kandidaten

De kandidaten kunnen met het kopersprofiel of eventueel mondeling (telefonisch) wor-

den benaderd. Een adviseur kan ervoor zorgen dat u nog steeds anoniem blijft. Voer eerst 

met elke kandidaat een strategische discussie voordat u gedetailleerde informatie over de 

onderneming geeft, want eerst moet blijken of uw onderneming bij de koper past, en of u 

kunt rekenen op een goede samenwerking. Daarbij is enorm belangrijk dat het contact 

met de potentiële kopers direct op het juiste niveau wordt gelegd. Het is nu nog niet de 

tijd om een vraagprijs te noemen. Geef hooguit indicaties. 

Na de longlist maakt u aan de hand van de eisen uit het kopersprofiel een lijst van de 

meest geschikte kandidaten: de shortlist. Deze kandidaten benadert u met informatie. 

Afhankelijk van onder meer de concurrentiegevoeligheid van de bedrijfsoverdracht kunt 

u kiezen voor een uitgebreid informatiememorandum, een anoniem bedrijfsprofiel of 

mondelinge informatie.

Zodra u de identiteit van uw bedrijf vrijgeeft, is het belangrijk dat u direct een geheimhou-

dingsverklaring (zie Stap 3) laat ondertekenen. In dit stadium doet uw er goed aan om een 

adviseur in te schakelen. Zonder dat iedereen te weten komt dat uw bedrijf te koop is, kan 

hij of zij inventariseren of een koper in aanmerking komt. Bovendien zouden eventuele 

emotionele reacties van uw kant – als u zelf met de koper in gesprek gaat – het proces 

kunnen verstoren.

Stap 3. 
Maak kennis met de potentiële koper

Tijdens de onderhandelingen wordt al vrij snel vertrouwelijke informatie uitgewisseld. 

Daarom is het een goed idee om in een geheimhoudingsverklaring onderling af te spreken 

dat daarover niets aan een andere partij mag worden meegedeeld. De verklaring beschermt 

u als toekomstig verkoper tegen misbruik van vertrouwelijke informatie die aan de poten-

tiële koper van het bedrijf is doorgegeven. De potentiële koper voelt zich wellicht enigszins 

beschermd tegen mogelijke prijsopdrijving, want de verkoper kan het feit dat er wordt onder-

handeld niet naar buiten brengen.
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In de geheimhoudingsverklaring, die niet aan een bepaalde vorm is gebonden, zijn 

vaste afspraken opgenomen:

•  de partij die informatie ontvangt, mag deze alleen laten lezen aan betrokkenen van 

wie de naam in de overeenkomst staat vermeld. Dat kunnen werknemers zijn, maar 

ook adviseurs;

• de ontvanger moet de informatie strikt vertrouwelijk behandelen en deze verplich-

ting ook aan de andere betrokkenen opleggen;

• alle informatie moet na het beëindigen van de onderhandelingen onmiddellijk aan 

de andere partij worden teruggegeven;

•  er is een verbod op direct of indirect gebruik van de informatie;

• het is verstandig om vooraf in de geheimhoudingsverklaring aan te geven welke 

informatie vertrouwelijk is;

•  de geheimhoudingsovereenkomst verplicht de partijen niet om de onderhandelin-

gen zonder meer voort te zetten, laat staan dat het de partijen verplicht om uitein-

delijk een overnameovereenkomst aan te gaan;

• de partijen moeten verklaren dat het prijsgeven van vertrouwelijke informatie niet 

strijdig is met enige wet of (lokale) regelgeving;

• beide partijen mogen de informatie niet verspreiden, behalve als anders is overeen-

gekomen;

•  de overeenkomst moet voor een bepaalde periode gelden. Ook kan worden beslo-

ten dat na beëindiging van de onderhandelingen de geheimhoudingsplicht blijft 

voortduren;

•  het bestaan van de overeenkomst mag niet bekend worden gemaakt;

• in de geheimhoudingsovereenkomst staan ook een boeteclausule en een 

 geschillenregeling.



BEDRIJFSOVERDRACHT: 
De laatste etappe voor de eindstreep

26

Familiale opvolging: Stel een stappenplan op

Heeft u besloten het bedrijf binnen de familie te houden, dan kunt u deze fase al 

gebruiken om (eventueel samen met uw adviseur) een stappenplan voor de opvol-

ging op te stellen. In dit stappenplan kunt u vastleggen hoe en wanneer leiding en 

eigendom worden overgedragen. Ook kunt u hierin eventuele emotionele zaken 

opnemen. 

Het stappenplan bevat een gedetailleerd tijdschema. In dit tijdsschema kunt u 

in fases aangeven wanneer u welke taken en verantwoordelijkheden uit handen 

geeft. Daarnaast kunt u hierin aangeven wanneer de opvolger welke taken zich 

neemt, welke begeleiding de opvolger zal krijgen, en aan welke opleidingseisen 

hij zal moeten voldoen.

Door een gefaseerde overdracht, die deze en volgende fases in beslag neemt, kun-

nen u en uw opvolger zich goed voorbereiden op uw toekomstige taken en rollen.

Fase 3 Wat moet ik doen? Bij wie kan ik terecht?

Zoeken en vinden Stap 1. 

Inventariseer de kandidaten

Stel een kopersprofiel op 

Stap 2. 

Benader de kandidaten

Stel een shortlist op

Stap 3. 

Maak kennis met de 

potentiële koper

Spreek een geheimhoudings-

verklaring af

Accountant 

Bank

Overdrachtsadviseur

Ondernemingsbeurs (KvK)

Brancheorganisatie

In bovenstaande tabel staat samengevat wat de derde fase inhoudt.
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Fase 4. Van contact tot contract

Het eerste contact is gelegd en de onderhandelingen kunnen beginnen. Deze zullen uitein-

delijk moeten leiden tot de verkoop van uw bedrijf. 

Stap 1. 
Onderhandel

Onderhandelen is een strategische en tactische operatie om tot een win-winsituatie te 

komen. De prijs is belangrijk, maar belangrijker is het om het eens te worden over de strate-

gische voordelen van de overname. Pas daarna is het tijd om dieper de onderhandelingen 

in te gaan. Geef daarbij zo laat mogelijk het alleenrecht van onderhandelen weg, want u wilt 

er natuurlijk zeker van zijn dat er overeenstemming te bereiken is over de prijs en andere 

verkoopdoelen. Beslis op tijd wie er onderhandelt: u als ondernemer, de door u ingestelde 

adviseur of gezamenlijk. Sta erbij stil dat het er hard aan toe kan gaan en dat u als enige 

emotioneel bij het proces betrokken bent. Vaak is het verstandig de onderhandelingen volle-

dig te delegeren aan een adviseur. Hij is niet emotioneel betrokken bij de overdracht, en be-

schikt over speciale kennis en ervaring. Als u toch zelf aan de onderhandelingen deelneemt, 

onderhandel dan niet vanuit de aanval, en wees open en eerlijk. Informeer de potentiële 

koper ook op tijd over de minder positieve factoren in uw bedrijf. Let er daarbij wel op dat u 

de koper niet afschrikt. Als deze in een latere fase zelf achter deze zwakke punten komt – en 

dat gebeurt gegarandeerd – zal de verkoopprijs dalen of de hele transactie misschien niet 

doorgaan. U moet ook een duidelijke rolverdeling maken tussen uzelf, uw adviseur en even-

tueel andere partijen van de ‘verkoopzijde’. Spreek met hen de strategie en tactiek goed 

door. En onderhandel op een voor u gunstige locatie en een gunstig tijdstip. Een van de 

eerste onderwerpen die worden besproken, zijn de verschillende uitgangspunten. Zo moet 

u het bijvoorbeeld eens worden over de waarderingsmethode die wordt gebruikt.

Stap 2. 
Stel een intentieverklaring op

Samen met de koper legt u de hoofdlijnen van de gemaakte afspraken, de ontbindende 

voorwaarden en de te volgen procedures vast in een intentieverklaring. Pas op dat u daar 

niet te veel ontbindende voorwaarden of te vrijblijvende formuleringen in opneemt. De in-

tentieverklaring kan bijzonder kort zijn of al de status van een uitgebreid voorlopig koopcon-

tract hebben. Zorg er in elk geval voor dat alle afspraken worden vastgelegd. U doet er goed 

aan om in deze fase een jurist in te schakelen. 
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In de intentieverklaring, die niet aan een bepaalde vorm gebonden is, zijn meestal de 

volgende punten opgenomen:

• de periode waarin de verklaring geldig is;

•  de verlenging van de geheimhoudingsovereenkomst;

•  een exclusiviteitsbeding: er mag niet met andere partijen worden onderhandeld;

•  een onderhandelingsschema;

•  de waardebepalingsmethodiek;

•  een non-sollicitatiebeding;

•  voorbehoud vrijblijvendheid;

• een geschillenregeling;

• ontbindende clausules, bijvoorbeeld met betrekking tot het rond krijgen van de 

financiering.

Een intentieverklaring heeft als doel beide partijen enigszins aan elkaar te binden. 

Goede trouw speelt daarbij een belangrijke rol. In principe kan een partij zich nog te-

rugtrekken voor de ondertekening van het overnamecontract, maar op een gegeven mo-

ment kunnen besprekingen in een zo vergevorderd stadium verkeren dat terugtrekken 

eigenlijk niet meer mogelijk is. In zo’n geval zou dat in strijd zijn met de goede trouw. 

Mocht een van de partijen dat toch doen, dan kan de andere partij de gemaakte kosten 

en zelfs de gederfde winst in rekening brengen.

De vraag is wanneer er sprake is van handelen in strijd met de goede trouw. Om dat te 

kunnen bepalen, is het handig de fasen van overname te bekijken:

•  fase 1:  verkennende besprekingen;

• fase 2:  concrete onderhandelingen (geheimhoudingsovereenkomst/  

 intentieverklaring);

• fase 3:  overeenstemming op hoofdpunten, maar nog geen overeenkomst   

 (intentieverklaring/ voorovereenkomst);

• fase 4: overeenkomst.
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Vanaf fase 2 zijn partijen verplicht om met elkaar door te onderhandelen. Om onduidelijk-

heid te voorkomen, is het verstandig in de intentieovereenkomst aan te geven hoe ver de 

onderhandelingen zijn. Mocht een van de partijen of allebei de vrijheid willen hebben om 

de onderhandelingen zonder opgave van redenen te stoppen, dan moet ook dat schrifte-

lijk worden vastgelegd. Intentieverklaringen zijn kort en bondig. Alleen de afspraken die 

voor het doel van de intentieverklaring noodzakelijk zijn, worden vastgelegd. Als het een 

uitgebreid stuk wordt, bestaat namelijk het gevaar dat er over de inhoud van de intentie-

verklaring wordt onderhandeld alsof het over de overeenkomst gaat.

Het komt wel eens voor dat partijen zich op zulke essentiële onderdelen binden, 

dat er geen sprake meer is van een intentieverklaring maar van een overname-

overeenkomst. Tijdens rechtszaken is vaak gebleken dat een intentieverklaring te 

gedetailleerd was en als een overnameovereenkomst werd gezien. Dus niet de 

naam van het document is bepalend, maar de inhoud ervan. Partijen moeten er 

tijdens het hele onderhandelingsproces wel bij stilstaan dat een overeenkomst 

zowel schriftelijk als mondeling tot stand kan komen. Beide zijn even bindend, al 

kunnen mondelinge afspraken in de praktijk minder snel worden bewezen. Een 

deskundig adviseur is in dit stadium echt noodzakelijk.
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Stap 3. 
Voer een verificatieonderzoek uit

Elke ondernemer die zijn zaak wil verkopen, zal vroeg of laat de potentiële koper een 

kijkje in zijn keuken moeten geven. De verstandige koper zal immers een verificatieon-

derzoek (laten) uitvoeren om beter inzicht te krijgen in alle belangrijke aspecten van de 

onderneming, zodat de waarde, de aantrekkelijkheid en de risico’s ervan kunnen wor-

den geanalyseerd en gecontroleerd. De koper kan zich hiermee een gefundeerd oordeel 

vormen over de prijs en de overige voorwaarden – zoals garanties en waarborgen – van 

de overdracht. De koper wil voorkomen dat hij een kat in de zak koopt of na de koop 

verborgen gebreken tegenkomt.

Een daarmee samenhangend doel van dit onderzoek is het krijgen van een ‘verant-

woordingsinstrument’ voor (financieel) belanghebbenden. De koper en bijvoorbeeld de 

bank die de overname voor de koper financiert, willen uitgebreid en gefundeerd worden 

voorgelicht over wat ze kopen.

Aanbevelingen

Bij de overdracht doet u er verstandig aan om:

• uitvoerig vast te leggen hoe en onder welke voorwaarden het verificatieonder-

zoek door de koper wordt uitgevoerd;

• uitdrukkelijk vast te stellen wat de gevolgen zijn van een negatieve of posi-

tieve uitkomst van het onderzoek;

• regels vast te leggen op basis waarvan de transactieprijs kan worden aan-

gepast (gevonden afwijkingen zijn voor de koper vaak een aanleiding om de 

onderhandelingen te (her)openen);

• afwijkingen die door de koper geconstateerd zijn te controleren;

• iemand aan te wijzen die het proces bewaakt van het door de koper uitge-

voerde verificatieonderzoek.
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Een andere reden is dat van een verificatieonderzoek bijna altijd een rapport wordt 

opgemaakt waarmee later – in een eventueel geschil – de door de verkoper verstrekte 

informatie makkelijker door de rechter kan worden getoetst. De koper versterkt dus zijn 

bewijspositie met zo’n rapport. Overigens kan ook de verkoper er belang bij hebben dat 

bepaalde zaken schriftelijk vast komen te liggen.

U heeft als verkoper een mededelingsplicht van feiten waarvan u weet dat ze essentieel 

zijn voor de koper. Aan de andere kant heeft de koper een onderzoeksplicht: hij moet in 

het algemeen veronderstellingen controleren voordat hij tot overname overgaat. De ko-

per zal meestal door het (laten) uitvoeren van een verificatieonderzoek en het bedingen 

van garanties zijn risico’s proberen te verkleinen. 

Het bedingen van garanties en de beantwoording van de volgende vragen geven de 

koper de grootst mogelijke zekerheid:

•  is de waarde van alle activa reëel ingeschat?

• zijn alle bestaande en toekomstige verplichtingen wel boven tafel gekomen?

•  zijn er bijzondere omstandigheden of onzekerheden waardoor de toekomstige 

winstverwachtingen ernstig kunnen worden aangetast?

Het kan als verkoper ook handig zijn om een verificatieonderzoek uit te (laten) voeren. 

Zo wordt verderop in het verkoopproces duidelijk waar mogelijke problemen kunnen 

ontstaan. En wellicht kunnen nog enkele problemen worden voorkomen. Zo wordt u niet 

verrast door bevindingen van het verificatieonderzoek van de koper.

Stap 4. 
Rond de overdracht af

Is er overeenstemming bereikt met de koper? Mogelijk is er nog een aanvullende onder-

handelingsronde nodig om details, verschillende bevindingen of meningsverschillen ‘uit 

te onderhandelen’. Daarna kan de koop worden gesloten door het ondertekenen van het 

koopcontract dat door de koper is opgesteld. Laat u bij de bestudering en beoordeling van 

dit contract door een jurist adviseren.
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De koper betaalt de overnameprijs en als u een B.V. verkoopt, vindt de levering van de 

aandelen plaats door een notariële akte.  Als laatste stap moet u opgave doen aan het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Aan deze fase komen, naast de fusie- en 

overnameadviseurs, ook advocaten en notarissen te pas. Doordat er veel partijen zijn, kun-

nen er lange discussies ontstaan en blijft oplettendheid geboden. Het houden van focus is dan 

belangrijk, want anders worden de onderhandelingen eigenlijk opnieuw geopend. De focus ligt 

op het completeren van de deal, niet op juridische haarkloverijen. 

Tot slot: maak een feest van de afronding. Vaak komen tijdens het proces belangentegenstel-

lingen aan het licht, maar het is nu tijd om een eventuele strijdbijl te begraven om – zo nodig 

– gezamenlijk verder te gaan.

Fase 4 Wat moet ik doen? Bij wie kan ik terecht?

Van contact 
tot contract

Stap 1. 

Onderhandel

Bepaal wie er onderhandelt

Tip: Schakel een adviseur in 

Stap 2. 

Stel een intentieverklaring op 

Tip: Schakel een jurist in 

Stap 3. 

Voer een verificatieonderzoek uit

De verkoper heeft een mededelings-, 

de koper heeft onderzoeksplicht

Stap 4. 

Rond de overdracht af

Deel overdracht mee aan het Handels-

register van de KvK 

Accountant 

Fiscalist

Bank 

Overdrachtsadviseur

Notaris

Jurist

Kamer van Koophandel

In bovenstaande tabel staat samengevat wat de vierde fase inhoudt.
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Fase 5. Na de overdracht

Het zit erop. De overdracht van uw onderneming is compleet. Toch zult u ook na de over-

dracht nog enkele stappen moeten nemen. De eerste ligt voor de hand: het afscheid 

nemen van uw bedrijf en daarmee natuurlijk ook van uw collega’s. Een andere belang-

rijke stap is het informeren van uw relaties over de overdracht van uw onderneming. De 

meeste bedrijven waar u mee samenwerkt, zullen niet positief reageren als ze ineens 

met een andere partner zaken moeten doen. Stuur een brief of ga langs om uw beslis-

sing mee te delen. 

Na de overdracht zult u ineens met een ander levensritme te maken hebben. Zorg er dan 

ook voor dat u voorbereid bent op die omschakeling. Denk op tijd na over wat u na uw 

overdracht gaat doen. U kunt dit proces vergemakkelijken door bijvoorbeeld nog een 

tijdje mee te lopen met het nieuwe management, bijvoorbeeld in de rol van adviseur. 

Of u kunt uw expertise part-time aan een andere onderneming aanbieden. Zo bereidt u 

uzelf geleidelijk voor op een nieuw levensritme. Financiële planning is ook belangrijk. 

Als het goed is, beschikt u na de overdracht over een behoorlijk vermogen. Het per-

soonlijke financiële plan werpt nu zijn vruchten af. Nadat u uw bedrijf hebt beëindigd, 

beschikt u over een privé-vermogen en misschien ook over aandelen in een beleggings-

B.V. U hebt dan een inkomens- en een vermogenspositie.  Voordat u uw onderneming 

verkoopt, stelt u vast hoeveel inkomen u later nodig hebt. Vervolgens bepaalt u samen 

met uw adviseur hoe u dit inkomen veiligstelt als de verkoop eenmaal is afgerond. 

Uw inkomen kan uit verschillende delen bestaan:

•  pensioen (van de B.V., het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij);

•  lijfrente-uitkeringen (van de B.V., de opvolger of de verzekeringsmaatschappij);

•  winstrechtuitkeringen (van de B.V. of de opvolger);

• huur van onroerende zaken (aan de B.V., de opvolger of derden);

• dividend op aandelen (eigen B.V. of beursaandelen);

•  rente op obligaties (eigen B.V. of beursgenoteerd);

•  rente op spaartegoeden;

• andere inkomsten, zoals adviseursbeloning.
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U kunt uw inkomen uit deze bronnen aanpassen door uw vermogensbestanddelen 

anders te gebruiken. Ook kunt u de ingangsdatum van pensioen-, lijfrente- en winstuit-

keringen eerder of juist later laten ingaan. 

Als u uw onderneming hebt beëindigd en u maakt de balans op, dan bestaat uw 

vermogen bijvoorbeeld uit:

•  beleggingen (aandelen in eigen B.V., aandelen in beursvennootschappen, 

 obligaties);

• onroerend goed, zoals de eigen woning of bedrijfspanden;

•  spaargelden;

•  overige vermogensbestanddelen.

Dit vermogen kunt u gebruiken om het gat op te vullen tussen uw inkomsten uit pensi-

oenen en lijfrenten, en uw uitgaven. Het rendement uit dit vermogen zal, afhankelijk van 

de soort beleggingen, variëren. Vanzelfsprekend is hier ook de risicogevoeligheid van 

belang. U doet er verstandig aan om u hierbij te laten begeleiden door gekwalificeerde 

adviseurs.

Samen met een adviseur kunt u een compleet financieel plan opstellen, met als voor-

naamste doel dat u er later zo goed mogelijk van kunt leven. Dit kan door op verantwoor-

de wijze het inkomen en vermogen van nu naar later te schuiven, uw reserves optimaal 

te gebruiken en te zorgen voor zo veel mogelijk rendement. En door financiële risico’s 

verantwoord af te dekken. Daarbij wordt natuurlijk altijd uitgegaan van uw eigen unieke 

omstandigheden en uw specifieke persoonlijke wensen. 

Nu bent u echt klaar en heeft u de vrijheid om, eventueel met uw familie, te bepalen hoe 

u uw leven verder invult.  Door een tijdige en efficiënte voorbereiding van bedrijfsover-

dracht heeft u genoeg tijd en geld om te doen wat u wilt
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Fase 5 Wat moet ik doen? Bij wie kan ik terecht?

Na de overdracht Neem afscheid van uw bedrijf

Informeer uw relaties

Pas uw levensritme aan 

Maak financiële plannen

Vul uw leven verder in 

Bank 

Accountant

In bovenstaande tabel staat samengevat wat de vijfde fase inhoudt.
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FOTO

Let op de punten en komma’s

“De contracten voor de overname zijn beide keren opgesteld door de accountants van de 

overnemende partij. Dat is bij mijn beste weten gebruikelijk. Maar dat wil niet zeggen, 

dat je de inhoud klakkeloos moet overnemen. Het is zaak dat je –samen met je eigen 

adviseurs- alles goed doorneemt en laat veranderen wat je niet bevalt of wat niet zo was 

afgesproken. Zo’n overname is te belangrijk om niet op elke punt en komma te letten.”
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Bedrijfsbeëindiging 

Zoals eerder vermeld, is het op tijd nadenken over bedrijfsoverdracht essentieel. Het is 

ook belangrijk om op tijd na te denken over noodscenario’s. Zo voorkomt u dat uw fa-

milie in de problemen komt als u vroegtijdig overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Zorg 

ervoor dat u een noodplan op de planken hebt liggen voor dit soort gevallen. Anders zal 

het bedrijf simpelweg ophouden te bestaan. Het bedrijf kan ook worden beëindigd als 

u geen partij hebt gevonden om het aan te verkopen of als u besluit - om wat voor reden 

dan ook - om uw bedrijf te beëindigen. Hieronder volgen stappen die u kunt nemen. 

Voor eenmanszaken, V.O.F.’s, C.V.’s, en B.V.’s geldt dat u met de accountant en de bank 

de financiële aspecten van de stopzetting van de onderneming bekijkt. Daarnaast is het 

een goed idee om bij beëindiging van een onderneming samen met een advocaat de ju-

ridische gevolgen voor allerlei lopende contracten te bekijken. Heeft u dit gedaan, stuur 

dan een schriftelijk besluit van liquidatie op naar de Belastingdienst Ondernemingen 

voor de afrekening van omzet-, loon-, en vennootschapsbelasting en stakingswinst. 

Informeer ook klanten en leveranciers over uw beslissing, en nuts- en onderhoudsbe-

drijven. Zeg daarnaast afname-, agenten-, dealer-, franchise-, huur-, lease-, leverings-, 

onderhouds-, service-, sponsor- en vervoerscontracten op. En vergeet niet om eventuele 

vergunningen in te leveren bij de gemeente.

Nadat dit allemaal is geregeld, kunt u makelaars gaan inschakelen voor de verkoop of ver-

huur van onroerend goed, inventaris en machines. Zorg er ook voor dat uw bedrijfspand 

als koop- of huurobject terecht komt in een regionaal databestand bedrijfshuisvesting.

Schrijf als laatste stap uzelf uit bij de Kamer van Koophandel en bedrijf- en productschap-

pen. Bewaar minimaal zeven jaar de administratieve bescheiden van uw onderneming, en 

tien jaar de gegevens van onroerende zaken in verband met de BTW-herzieningstermijn. 



 



De rol van de adviseur

Waarom een adviseur?

Uw bedrijf verkopen doet u als ondernemer niet elke dag. Pogingen om de opvolging 

van een onderneming volledig zelf te regelen, stuiten dan ook op problemen. U doet 

er goed aan om een adviseur in te schakelen. Die heeft geen emotionele band met de 

onderneming, is discreet en kan goed onderhandelen. Bovendien kan hij het proces 

van bedrijfsoverdracht inzichtelijk maken en kan hij zijn netwerk gebruiken om poten-

tiële kopers te vinden. 

Motivatie

Als u besluit om een adviseur in te schakelen, moet u aangeven waarom, waarvoor 

en wanneer u deze nodig heeft. Het inkopen van kennis is namelijk een ingrijpend 

proces. Beheerst u dat niet goed, dan kunnen de kosten aardig oplopen. Bovendien 

kan uw vertrouwen in een adviseur worden geschaad. Toets daarom uw overwegingen 

voor het inschakelen van een adviseur, binnen én buiten de organisatie. En ga niet in 

zee met adviesbureaus die u agressief en ongevraagd benaderen.

Kamer van Koophandel

Voor algemene informatie of een oriënterend gesprek over bedrijfsoverdracht kunt u 

terecht bij de Kamer van Koophandel (KvK). Deze organisatie heeft een bewustmakende 

en voorlichtende taak. De KvK kan u op verschillende manieren voorlichten, door een 

gesprek met een specialist, brochures, een website en seminars. Ook kan de KvK u 

doorverwijzen naar adviseurs in de regio.

Schakel de KvK zo vroeg mogelijk in bij bedrijfsoverdracht. De KvK kan u in het beginsta-

dium persoonlijk informeren, maar ook later in het proces (denk aan modellen van een 

geheimhoudingsverklaring, intentieverklaring of verkoopcontract). Bovendien kunt u bij 

de KvK terecht voor het vinden van kopers (zie bijvoorbeeld de Ondernemingsbeurs).



Verschillende adviseurs

Het proces van bedrijfsoverdracht kunt u het beste door één adviseur laten begeleiden. 

Er zijn verschillende adviseurs die u kunnen helpen. Hieronder volgt een opsomming.

• Accountant

 De accountant kan u  helpen met het verzamelen van informatie over uw eigen bedrijf, 

zoals jaarrekeningen, balansen, een waardebepaling en een opvolgingsplan. In 

overleg met u kan hij bepalen wanneer eventueel andere adviseurs moeten worden 

ingeschakeld. 

 Ook kan hij samen met u de aspecten die belangrijk zijn bij bedrijfsopvolging 

binnen het familiebedrijf in kaart brengen.  In veel gevallen wordt hier de basis 

gelegd voor het opstellen van een stappenplan voor de opvolging, waarin de 

belangrijkste vragen over de opvolging worden behandeld. 

• Branche- en werkgeversorganisaties

 Er zijn verschillende branche- en werkgeversorganisaties, waar informatie 

kan worden verkregen over bijvoorbeeld waardebepaling, marktsituatie, uw 

marktaandeel, kerncijfers en adviseurs. Deze organisaties zijn vooral in het 

beginstadium van bedrijfsoverdracht belangrijk, als de informatie van het eigen 

bedrijf moet worden ingewonnen en de grote lijnen moeten worden uitgezet.

• Generalisten/bemiddelaars

 Generalisten/bemiddelaars bewaken het proces van de bedrijfsoverdracht en 

huren als het nodig is – in overleg met de opdrachtgever – specialisten in voor 

de verschillende aandachtsvelden. Een generalist komt, net als de accountant, al 

snel in beeld. Als strateeg/tussenpersoon moet hij al in een vroeg stadium worden 

ingeschakeld, matchmaken en het overdrachtproces begeleiden, en in een later 

stadium allerlei andere specialisten inschakelen, zoals juristen en notarissen.

• Banken

 De banken worden betrokken bij de financiering van de overdracht en bij de 

oudedagsvoorziening. Zij halen het onderste uit de kan bij de investering van de 

verkoopopbrengsten.
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• Fiscalist/belastingadviseur 

 Voor de fiscale afwikkeling van de bedrijfsoverdracht en de contacten met 

de belastinginspecteur wordt de fiscalist/belastingadviseur aangetrokken. 

Onderwerpen als stakingswinst, fiscale oudedagsreserve, overdrachtsbelasting 

en geruisloze doorschuiving behoren tot zijn specialisme. Hij zet algemeen-fiscale 

lijnen uit en speelt de grootste rol bij de afronding van de bedrijfsoverdracht.

• Jurist

 De jurist zoekt de contractuele verplichtingen uit (personeel, huur pand, leveran-

ciersafspraken, octrooien, patenten en dergelijke), en stelt een geheimhoudingsver-

klaring, intentieverklaring en verkoopcontract op. Hij speelt een rol in de fase waarin de 

onderneming op juridisch gebied wordt uitgezocht en in de fase waarin contacten met 

kopers worden gelegd, bijvoorbeeld voor de geheimhoudingsverklaring.

• Notaris

 Bij de overdracht van de aandelen moet de notaris worden ingeschakeld. Die maakt 

voor erfrecht en familierecht een inventarisatie van de zakelijke en de privé-situatie. 

De notaris kan ook worden ingeschakeld bij het opstellen van geheimhoudingsver-

klaringen, intentieverklaringen, overdrachtsovereenkomsten, oprichting van een 

B.V. of overdracht van onroerend goed.

• Waardebepalers (en makelaars) 

 Waardebepalers (en makelaars) bepalen de waarde van het bedrijf of onroerend 

goed. Zij spelen een rol in de fase waarin de grote lijnen worden uitgezet.

• Participatiemaatschappijen / informal investors

 Participatiemaatschappijen / informal investors zijn van belang voor de financiering 

en deelname in de toekomstige bedrijfsvoering.

• Adviseurs familiebedrijven

 Daarnaast zijn er speciale adviseurs familiebedrijven voor bijvoorbeeld de 

emotionele aspecten van de bedrijfsoverdracht. Zij kunnen helpen bij het opstellen 

van een familiestatuut en een stappenplan voor de opvolging.

• Mediators, conflictbemiddelaars en arbiters

 Mediators, conflictbemiddelaars en arbiters kunnen als scheidsrechter optreden in 

juridische conflicten, zowel binnen de familie als daarbuiten. 

Denk bij de overige specialisten onder andere aan organisatiedeskundigen, 

bedrijfsadviseurs en bedrijfswaardeerders.
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