
AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

De heer/mevrouw ....................., geboren te ........... op ................ en wonende te ............., ............, te 

dezen handelende, voor zich in privé, hierna te noemen: "X"; 

als aandeelhouder en bestuurder van de besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X 

B.V., gevestigd te ....................., hierna te noemen: "X B.V."; 

 

en 

 

De heer/mevrouw ....................., geboren te .................... op ............... 19… en wonende te ..............., 

........., te dezen handelende: voor zich in privé, hierna te noemen: "Y"; 

als aandeelhouder en bestuurder van de besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Y 

B.V., gevestigd te ................., hierna te noemen: "Y B.V."; 

 

IN AANMERKING NEMENDE: 

 

 dat X B.V. fungeert als persoonlijke houdstermaatschappij van X voornoemd en Y B.V. 

fungeert als persoonlijke houdstermaatschappij van Y voornoemd; 

 dat X en Y elk voor zich alle aandelen in het kapitaal van hun persoonlijke 

houdstermaatschappijen bezitten en daarvan als enigen de directie vormen, zodat elk van hen 

de volledige zeggenschap uitoefent over zijn eigen persoonlijke houdstermaatschappij; 

 dat genoemde houdstermaatschappijen op hun beurt elk voor de helft deelnemen in het 

geplaatste aandelenkapitaal van de besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

............... B.V., gevestigd te ........., hierna te noemen "de Vennootschap", waarin thans 

................ wordt uitgeoefend; 

 dat partijen voormelde deelname beschouwen als een exclusieve en op hun persoon gerichte 

samenwerking en willen voorkomen dat op enigerlei wijze daarin aan derden enig aandeel, 

enige zeggenschap of enige invloed zou kunnen worden toegekend; 

 dat partijen voorts zowel voor zich als namens de door hen vertegenwoordigde 

houdstermaatschappijen een aantal afspraken willen maken om de hiervoor bedoelde 

samenwerking nader gestalte te geven; 
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

 

Artikel 1  Directie voeren 

 

1. X en Y zullen in dienst zijn van hun respectieve houdstermaatschappijen en door deze ter 

beschikking van de Vennootschap worden gesteld om daarover de directie te voeren en 

daarvoor alle werkzaamheden te verrichten die uit hun directietaak voortvloeien en verder in 

het belang van de Vennootschap geboden zijn. Met betrekking daartoe zullen tussen de 

Vennootschap en de respectieve houdstermaatschappijen managementovereenkomsten 

gesloten worden. 

2. Als op enig moment de verhouding tussen X en Y en de Vennootschap als dienstverband 

mocht worden aangemerkt zullen de bedragen die dientengevolge door de Vennootschap aan 

derden moeten worden afgedragen ten laste van de respectieve houdstermaatschappijen 

komen en door de Vennootschap kunnen worden verrekend met voormelde 

managementvergoeding. 

 

 

Artikel 2  Verdeling werkzaamheden 

 

1. Partijen zullen de door hen bij de Vennootschap uit te oefenen taken en bevoegdheden in 

onderling overleg verdelen, op basis van gelijkwaardigheid, en verbinden zich al hun 

arbeidskracht, ervaring en deskundigheid beschikbaar te stellen aan de Vennootschap. 

2. Zij zullen hun functie op de aan hen toebedeelde werkterreinen zelfstandig en naar eigen 

inzicht vervullen en daarbij de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen. Zij zullen elkaar 

echter regelmatig en actief informeren omtrent de gang van zaken op hun respectieve 

werkterreinen, zodat zij over en weer goed inzicht hebben in elkaars functioneren en op de 

hoogte zijn van alle feiten en omstandigheden die voor het behartigen van de belangen van de 

Vennootschap relevant zijn. 

 

 

Artikel 3  Verplichte aanbieding aandelen 

 

 Als zich ten aanzien van één van de ondergetekenden één der volgende omstandigheden 

voordoet: 

a. hij komt te overlijden; 
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b. bij scheiding van enige gemeenschap waarin hij is gehuwd worden de aandelen in zijn 

persoonlijke houdstermaatschappij toebedeeld aan een ander dan degene te wiens name 

ze stonden; 

c. hij wordt failliet verklaard of vraagt surséance van betaling aan; 

d. hij heeft meer dan één jaar onder curatele of onder bewind gestaan, in een 

krankzinnigengesticht of psychiatrische inrichting gezeten of op andere wijze niet het 

vrije beheer over zijn vermogen gehad; 

e. hij is meer dan een jaar aaneengesloten voor meer dan 70 % arbeidsongeschikt geweest; 

f. de managementovereenkomst tussen de houdstermaatschappij van een ondergetekende 

en de Vennootschap wordt beëindigd, ongeacht de oorzaak daarvan, zal de 

houdstermaatschappij van de betreffende partij verplicht zijn om haar aandelen in de 

Vennootschap ter overname aan te bieden aan de houdstermaatschappij van de andere 

partij. 

2. Gelijke aanbiedingsplicht rust op de houdstermaatschappij van elk der partijen: 

a. wanneer de houdstermaatschappij wordt ontbonden; 

b. wanneer de houdstermaatschappij in kennelijke betalingsmoeilijkheden komt te 

verkeren; 

c. wanneer de houdstermaatschappij surséance van betaling aanvraagt of failliet wordt 

verklaard. 

 

 

Artikel 4  Persoonlijke samenwerking 

 

 De door partijen voorziene samenwerking is van strikt persoonlijke aard. Partijen verbinden 

zich daarom voor zolang als de samenwerking bestaat met betrekking tot hun respectieve 

houdstermaatschappijen: 

a. over hun aandelen daarin steeds zelf het beheer en het bestuur te voeren; 

b. steeds de volledige zeggenschap over hun aandelen te zullen behouden en uitoefenen 

en geen overeenkomsten tot uitoefening van het aan de aandelen verbonden stemrecht 

te zullen sluiten, noch de uitoefening daarvan aan anderen te zullen opdragen of 

overlaten; 

c. de aandelen niet te zullen vervreemden, certificeren, verpanden of in vruchtgebruik te 

zullen geven; 

d. op geen enkele wijze aan derden enig recht of belang met betrekking tot de aandelen te 

verlenen; 

e. geen nieuwe aandelen in de houdstermaatschappij te zullen uitgeven dan aan zichzelf; 
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f. geen anderen tot directeuren of commissarissen te benoemen of vertegenwoordigings-

bevoegdheid te verlenen; 

g. de statuten niet te zullen wijzigen; 

h. de houdstermaatschappij niet te zullen ontbinden; 

i. op geen enkele andere wijze aan anderen enige feitelijke invloed of zeggenschap in de 

houdstermaatschappij te zullen verlenen of overlaten. 

Als één van partijen zich niet aan één der hiervoor vermelde verplichtingen mocht houden, zal zijn 

houdstermaatschappij verplicht zijn om haar aandelen in de Vennootschap ter overname aan te 

bieden aan de houdstermaatschappij van de andere partij. 

 

 

Artikel 5  Overname aandelen en statuten 

 

1. In alle gevallen waarin krachtens deze overeenkomst een houdstermaatschappij haar aandelen 

in de Vennootschap ter overname dient aan te bieden aan de andere houdstermaatschappij, 

zullen daarbij de statutaire bepalingen van de Vennootschap die op aanbieding en overdracht 

van haar aandelen betrekking hebben zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn. 

2. Met name zal daarbij gelden, dat als een houdstermaatschappij met de nakoming van haar 

aanbiedingsplicht in verzuim is, de directie van de Vennootschap bevoegd zal zijn de 

betreffende aandelen aan te bieden en te leveren conform voormelde statutaire bepalingen, 

tot welke handelingen de houdstermaatschappijen bij deze de directie van de Vennootschap 

onherroepelijk machtigen. 

 

 

Artikel 6  Financiering overname aandelen 

 

1. Als de ene houdstermaatschappij van de andere houdstermaatschappij haar aandelen in de 

Vennootschap overneemt nadat deze te koop zijn aangeboden, hetzij uit hoofde van deze 

overeenkomst, hetzij uit enigen andere hoofde, zal in dat geval in afwijking van de statuten de 

koopsom niet eerder hoeven te worden voldaan dan op de eerste dag van de zevende maand, 

volgende op die waarin de overname plaatsvond. Indien en voor zover de overnemende 

houdstermaatschappij over onvoldoende middelen beschikt om de koopsom te voldoen zal 

zij verplicht zijn daartoe een zo hoog mogelijke (hypothecaire) lening op te nemen op de 

algemeen gebruikelijke voorwaarden, waarop dergelijke leningen door de handelsbanken 

plegen te worden verstrekt. Het restant van de koopsom waarvoor, mede gelet op het 

economisch belang van de overnemende houdstermaatschappij en de Vennootschap, geen 

verantwoorde financiering mogelijk is, zal door de overnemende houdstermaatschappij 
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worden schuldig gebleven bij wijze van geldlening en worden voldaan in tien gelijke 

halfjaarlijkse termijnen, waarvan de eerste vervalt op de eerste dag van de dertiende maand 

volgende op de maand waarin de overname plaatsvond. 

2. De in lid 1 bedoelde schuld zal rentedragend zijn vanaf het tijdstip van overname van de 

aandelen tot aan de volledige voldoening. De rente is steeds gelijk aan de depositorente van 

de Europese Centrale Bank, verhoogd met twee en een half procentpunten. De rente dient te 

worden voldaan op de verschijndagen van de aflossing. 

3. Zolang de in lid a bedoelde schuld niet volledig is afgelost en alle rente daarover niet volledig 

is voldaan zullen de overgenomen aandelen niet mogen worden vervreemd, noch zullen aan 

derden enige rechten ten aanzien van deze aandelen mogen worden verleend. 

4. Op de hiervoor bedoelde schuld c.q. het restant daarvan zijn voorts van toepassing de 

volgende bepalingen: 

 i. vervroegde aflossing is te allen tijde toegestaan, mits in ronde sommen van éénhonderd 

euro of een veelvoud daarvan; 

 ii. de schuld c.q. het restant daarvan is met rente terstond en geheel opeisbaar, ingeval een 

aflossing of rentetermijn niet tijdig wordt voldaan, alsmede bij faillissement, aanvrage tot 

surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke inbeslagneming van de goederen of 

ontbinding van de schuldenares, staking of overdracht van de onderneming van de 

Vennootschap of vervreemding van de aandelen uit de eerdere verkoop waarvan de 

schuld was ontstaan; 

 iii. de schuldenares zal op eerste verzoek van schuldeiseres aan deze een pandrecht op de 

overgenomen aandelen moeten verlenen dan wel, voor zover zulks in haar vermogen ligt, 

op andere wijze genoegzame zekerheid dienen te verstrekken voor de voldoening van de 

schuld en de rente daarover. 

 

 

Artikel 7  Non Concurrentie 

 

 Partijen verbinden zich gedurende het bestaan van de samenwerking alsmede gedurende drie 

jaar daarna noch direct noch indirect activiteiten uit te oefenen, die met de activiteiten van de 

Vennootschap concurreren of in de toekomst kunnen gaan concurreren, noch werkzaam te 

zijn bij of voor een onderneming die zodanige activiteiten uitoefent, noch in zodanige 

activiteiten (direct of indirect) deel te nemen, daarbij belang te hebben of op enige andere 

wijze daarbij betrokken te zijn. Bij overtreding van het hiervoor bepaalde verbeurt de 

overtredende partij aan de andere partij zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare 

boete van € ……… (….... euro),  alsmede van € ……… (…….... euro), per dag dat de 

overtreding voortduurt, onverminderd het recht van die andere partij om in plaats van de 


