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- MANAGEMENTOVEREENKOMST - 

 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  …………….. B.V., gevestigd en 
kantoorhoudende te  aan de , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ………......, 
hierna te noemen: "Opdrachtgever", 
 
en 
 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  ……….. Holding B.V., gevestigd en 
kantoorhoudende te  aan de  ,  te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de………………, 
hierna te noemen: "Opdrachtnemer", 
 
 
IN AANMERKING NEMENDE: 
 

 Opdrachtgever stelt zich blijkens artikel 2 van haar statuten ten doel het uitoefenen van de 
…………………, alles in de ruimste zin van het woord. 

 Opdrachtnemer is houder van …% (Zegge:………… procent) van de aandelen in 
Opdrachtgever en is bij de oprichting van de vennootschap tot statutair directeur van 
opdrachtgever benoemd. 
Of: 
Opdrachtnemer is houder van ….% (Zegge: ……………. Procent) van de aandelen in opdrachtgever. 

 Opdrachtgever wenst in het kader van het bestuur en de organisatie van de Opdrachtnemer 
opdracht geven tot het verlenen van diensten op het gebied van management. 

 Opdrachtnemer is bereid die opdracht te aanvaarden. 

 Opdrachtgever eist exclusiviteit van de door opdrachtnemer aangeboden diensten. 
Eventueel: 

 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer andere activiteiten verricht zulks ook 
in de toekomst zal blijven doen, zodat geen sprake is van exclusiviteit van de door 
Opdrachtnemer aangeboden diensten. 

 Partijen wensen hun onderlinge rechtsverhouding terzake schriftelijk vast te leggen als 
volgt. 

 
 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
 
Artikel 1 Opdracht 
 
1. Met ingang van ………….. 201…  wordt het bestuur en de centrale leiding (met inbegrip 

van het nemen van beleidsbeslissingen) over de onderneming, die door Opdrachtgever in 
stand wordt gehouden, opgedragen aan Opdrachtnemer. 

2. Opdrachtnemer dient de opdracht zodanig te verrichten, dat met een optimaal gebruik van 
kapitaal en arbeid, een winst wordt gerealiseerd, die binnen het beleid van Opdrachtgever 
past. 
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3. Opdrachtnemer heeft als bestuurder alle rechten en verplichtingen die uit de wet, de 
statuten van Opdrachtgever en de redelijkheid en billijkheid voortvloeien en is verplicht 
alles te doen en te laten wat een goed bestuurder behoort te doen en na te laten in het 
belang van Opdrachtgever. 

4. De opdracht wordt in beginsel ten kantore van Opdrachtgever uitgevoerd. 
5. Opdrachtgever zal voor zoveel zulks in haar vermogen ligt bewerkstelligen, dat de daartoe 

benodigde benoemingsbesluiten zullen worden genomen. 
 
 
Artikel 2 Vervulling van de opdracht 
 
1. Opdrachtnemer zal vrij zijn de wijze waarop zij de opdracht uitvoert, zelfstandig en naar 

eigen inzicht te bepalen, rekeninghoudend met de statutaire en wettelijke beperkingen van 
die bevoegdheden. 

2. Opdrachtnemer stelt de heer ……………… als manager ter beschikking ter vervulling van 
de opdracht. Het is Opdrachtnemer toegestaan andere personen dan voormelde manager 
in te schakelen, teneinde de betreffende diensten te verrichten, mits deze andere personen 
over gelijke of vergelijkbare kennis en ervaring beschikken als voormelde manager. 
Opdrachtnemer dient Opdrachtgever vooraf om toestemming te verzoeken om andere 
personen te mogen inzetten voor de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever dient 
daarmee schriftelijk te hebben ingestemd. 

3. De manager zal in een gezagsverhouding staan tot Opdrachtnemer, die erop toe zal zien, 
dat de manager zijn volledige werkkracht naar beste vermogen zal inzetten en zich zal 
gedragen conform de verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever. 

4. Partijen gaan ervan uit dat de in artikel 1 genoemde diensten circa …………. uur per 
maand zullen vergen. 

5. Opdrachtnemer verplicht zich aan Opdrachtgever op diens eerste verzoek rekenschap te 
geven van al hetgeen Opdrachtnemer heeft verricht alsmede alle schriftelijke stukken over 
te leggen, die voor een juiste beoordeling daarvan nodig zijn. 

6. Ingeval van vervanging in de zin van dit artikel blijven de bepalingen van deze 
overeenkomst onverkort en ononderbroken van toepassing. 

7. Voor de uitvoering van de opdracht zal Opdrachtgever zorgen dat Opdrachtnemer gebruik 
kan maken van faciliteiten van Opdrachtgever, zoals bedrijfsruimten, telefoon, secretariaat 
en dergelijke, zonder hiervoor kosten aan Opdrachtnemer in rekening te brengen. 

 
 
Artikel 3 Vergoeding 
 
1. De Opdrachtnemer ontvangt voor de te verrichten diensten een vergoeding ten bedrage 

van € ……………. (Zegge: ………… euro) per maand (exclusief omzetbelasting). De 
vergoeding wordt op declaratiebasis tussen partijen afgerekend. 

2. Opdrachtnemer zal haar declaraties telkens binnen acht dagen na afloop van een 
kalendermaand/ kwartaal bij Opdrachtgever indienen. 

3. De vergoeding zal door Opdrachtgever worden voldaan binnen 14 dagen na datum 
dagtekening van de in lid 2 bedoelde factuur. Over het factuurbedrag wordt door de 
Opdrachtnemer omzetbelasting in rekening gebracht. 

4. Indien de Opdrachtgever het factuurbedrag niet binnen de in lid 2 van dit artikel gestelde 
termijn aan de Opdrachtnemer heeft voldaan, wordt de wettelijke rente in rekening 
gebracht. 
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5. De managementvergoeding zal jaarlijks per 1 januari, derhalve voor het eerste per 1 januari 
201…, worden geïndexeerd overeenkomstig het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, reeks eenpersoonshuishoudens, waarbij 2010 als refertejaar (=100) in 
aanmerking zal worden genomen. 

 
 
Artikel 4 Kosten 
 
1. Alle zakelijke telefonische en faxgesprekskosten gemaakt door Opdrachtnemer voort-

vloeiende uit het verrichten van de diensten, komen voor rekening van Opdrachtgever en 
zullen door haar worden vergoed na inlevering van de bewijsstukken van de kosten. 

2. Voor zover Opdrachtnemer in het kader van de vervulling van de opdracht gebruik maakt 
van een haar toebehorende auto, wordt per gereden kilometer € <<BEDRAG>> vergoed. 

 
 
Artikel 5 Tijdelijke onmogelijkheid om opdracht uit te voeren 
 
1. Indien Opdrachtnemer haar opdracht tijdelijk niet uit kan voeren vanwege omstandig-

heden die naar redelijkheid voor haar risico dienen te komen, zoals arbeidsongeschikt-heid 
van de manager, terwijl partijen geen overeenstemming hebben bereikt over (tijdelijke) 
vervanging van de manager, heeft Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever geen aanspraak 
op de in artikel 3 bedoelde managementvergoeding voor iedere dag dat de uitvoering van 
de opdracht heeft stilgelegen. 

2. Opdrachtnemer is gehouden om voor eigen rekening en risico een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering af te sluiten voor de manager en diens eventuele plaatsvervangers. 

 
 
Artikel 6 Vrijwaringsbeding 
 
 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en haar werknemers tegen alle aanspraken van 

derden, waaronder mede begrepen gelieerde vennootschappen van Opdrachtgever, met 
betrekking tot het bestuur van de vennootschap, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van 
opzet, grove schuld of grove nalatigheid van Opdrachtnemer of diens werknemers. 

 
 
Artikel 7  Var-verklaring/belastingen 
 
1. De Holding verplicht zich binnen vier weken na ondertekening van deze overeenkomst, 

doch uiterlijk voor het einde van deze overeenkomst, een verklaring arbeidsrelatie in de zin 
van de Wet Inkomstenbelasting 2001 aan de Vennootschap te overleggen. De verklaring 
arbeidsrelatie dient betrekking te hebben op de werkzaamheden verricht in het kader van 
onderhavige opdracht. Tevens dient de Holding een kopie van het aanvraagformulier voor 
de verklaring arbeidsrelatie en een kopie van een identiteitsbewijs van de heer ………….. 
te overleggen. 

2. Indien geen geldige verklaring in de zin van artikel 3.157 Wet Inkomstenbelasting 2001 zal 
worden overlegd zal de Vennootschap de management fee betalen onder inhouding van 
het bedrag verschuldigd aan loonheffing en premies werknemersverzekeringen (zowel het 
werkgevers- als werknemersdeel). 

3. Indien er een Var klaring is afgegeven zal over de afgegeven vergoeding BTW worden 
berekend. 
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4. Opdrachtnemer zal ongewenste belastingen en sociale verzekeringen aan Opdrachtgever 
vergoeden. Indien er naheffingsaanslagen volgen, en er nog steeds managementrelatie 
aanwezig is, zullen de aanslagen worden verrekend met de afgesproken vergoeding. 

 
 
Artikel 8 Zaken van of ten behoeve van Opdrachtgever 
 
1. Alle zaken, daaronder begrepen schriftelijke stukken (originelen, afschriften en 

fotokopieën), welke Opdrachtnemer van of ten behoeve van Opdrachtgever gedurende het 
bestaan van deze overeenkomst onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van de 
Opdrachtgever. 

2. Bij de beëindiging van deze overeenkomst is Opdrachtnemer gehouden alle goederen van 
of ten behoeve van Opdrachtgever, die zij op het moment van de beëindiging onder zich 
heeft, onverwijld ter beschikking te (doen) stellen van Opdrachtgever. 

 
 
Artikel 9 Geheimhouding 
 
1. Opdrachtnemer en/of haar personeel zullen, zowel gedurende als na beëindiging van de 

overeenkomst, strikte geheimhouding betrachten omtrent alle vertrouwelijke gegevens die 
haar omtrent de opdrachtgever ter kennis komt. 

2. Onder vertrouwelijke gegevens worden in ieder geval verstaan. Bedrijfsmiddelen, alsmede 
alle correspondentie. aantekeningen, tekeningen etc. betrekking hebbende op 
bedrijfsaangelegenheden van de opdrachtgever of diens gelieerde ondernemingen. Deze 
gegevens zullen bij het einde van het dienstverband onverwijld door de opdrachtnemer bij 
de opdrachtgever moeten worden ingeleverd. 

 
 
Artikel 10 Overmacht 
 
 Gedurende de periode dat Opdrachtnemer wegens een niet aan hem toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming niet in staat is de verplichtingen zoals genoemd in deze 
overeenkomst na te komen, zullen partijen in overleg treden om nieuwe afspraken te 
maken. 

 
 
Artikel 11 Duur, beëindiging 
 
1. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst door opzegging te beëindigen door 

opzegging bij aangetekende brief tegen het einde van de kalendermaand, met inachtneming 
van een opzegtermijn van drie maanden. 

3. In afwijking van het in het tweede lid bepaalde kan één van partijen deze overeenkomst 
onmiddellijk beëindigen, indien de andere partij ernstig te kort schiet in de nakoming van 
de verbintenissen uit hoofde van deze overeenkomst, zijn bedrijf overdraagt, surséance van 
betaling verleent, in staat van faillissement wordt verklaard of wordt ontbonden. 

4. In afwijking van het in het tweede lid bepaalde kan de overeenkomst terstond worden 
opgezegd en beëindigd indien de zeggenschap als aandeelhouder dan wel indien de 
zeggenschap als bestuurder van Opdrachtnemer bij een ander komt te rusten dan ten tijde 
van het sluiten van deze overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer Opdrachtgever voortijdig 
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heeft ingelicht en laatstgenoemde schriftelijk heeft medegedeeld in een dergelijke wijziging 
in zeggenschap geen bezwaar te zien de overeenkomst voort te zetten. 

 
 
Artikel 12 Andere opdrachtgevers 
 
1. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om tijdens de duur van deze overeenkomst voor 

andere opdrachtgevers werkzaam te zijn. 
Eventueel: 
Artikel 12 Andere opdrachtgevers 
 
1. Het is Opdrachtnemer met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever toegestaan 

om tijdens de duur van deze overeenkomst voor andere opdrachtgevers werkzaam te zijn. 
2. Indien en voor zover redelijkerwijze valt te verwachten dat opdrachten, bedoeld in het 

eerste lid, een vermenging van belangen tot gevolg zullen hebben als gevolg waarvan de 
belangen van Opdrachtgever mogelijkerwijze kunnen worden geschaad, zal Opdracht-
nemer overleg met Opdrachtgever voeren alvorens die opdracht te aanvaarden. 

 
 
Artikel 13 Geschillen 
 
1. Over alle geschillen, die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst of nadere 

overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn of hiermede samenhangen, zal worden beslist 
door de bevoegde rechter te Dordrecht. 

2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een van de partijen zulks schriftelijk aan de 
ander verklaart. 

 
 
Artikel 14 Karakter van de overeenkomst 
 
 Deze overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de in van artikel 7:400 e.v. 

Burgerlijk Wetboek. 
 
 
Artikel 15 Slotbepalingen 
 
1. Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig is of door een rechterlijke of arbitrale 

uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht 
blijven. Partijen zullen over de bepalingen van deze overeenkomst, welke nietig zijn of 
vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in de geest 
van deze overeenkomst. 

2. De in hoofde van deze overeenkomst genoemde kantooradressen van partijen gelden als 
adressen aan welke partijen rechtsgeldig jegens elkaar kennisgevingen kunnen richten.  

3. Op de onderhavige overeenkomst zal steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassingen 
zijn. 

4. Deze overeenkomst treedt na haar ondertekening in de plaats van alle mondelinge/ 
schriftelijke afspraken tussen partijen terzake van het management. 

5. Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe. 
6. Wijzigingen in of aanvullingen op de bepalingen van deze overeenkomst worden na 

wederzijds akkoord tussen partijen van kracht door middel van een door beide partijen 


