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AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 
 

 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A B.V., statutair 

gevestigd te ………. en kantoorhoudende te (……….) ………, aan de 
……………., ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, 
mevrouw drs. …………., hierna te noemen: “A”; 

 
En 
 
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  B B.V., statutair 

gevestigd te …………….. en kantoorhoudende aan de te (………..) ………., aan 
de ……….. ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de 
heer drs. ………….., hierna te noemen: “ B”; 

 
En 
 
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C B.V., statutair 

gevestigd te ……………….. en kantoorhoudende te (………..) ……….. aan de 
…………., ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ……………. B.V., welke 
vennootschap ten dezen rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door haar 
bestuurder, de heer drs. ……….., hierna te noemen: “C Groep”; 

 
En 
 
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AB Holding B.V., 

statutair gevestigd te ………….. en kantoorhoudende te (………..) …………. 
aan de ………………, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
bestuurders de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid A B.V. 
en B B.V., welke vennootschappen op hun beurt rechtsgeldig worden 
vertegenwoordigd door respectievelijk mevrouw/de heer. …………, hierna te 
noemen: “de Vennootschap”; 

 
De ondergetekenden onder 1 tot en met 3 zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid 
als: “Aandeelhouders” en ieder voor zich als “Aandeelhouder” 
De ondergetekenden onder 1 tot en met 4 zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid 
als: "Partijen" en ieder voor zich als “Partij”. 
 
 
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 
 

 De Aandeelhouders zijn, per de datum van deze Overeenkomst, gezamenlijk 
houder van alle aandelen in het geplaatste en gestorte kapitaal van de 
Vennootschap. De Vennootschap is enig aandeelhouder in het kapitaal van de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C B.V.  

 C B.V. drijft een onderneming op het gebied van <<………………..>>, alsmede 
<<alle werkzaamheden …………………..>> in de ruimste zin des woords; 

 De Aandeelhouders en de Vennootschap zijn voornemens nieuwe strategische 
partners te laten participeren in het kapitaal van de Vennootschap, waarbij deze 
strategische partners tot de onderhavige aandeelhoudersovereenkomst zullen 
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toetreden. Aan de participatie van een nieuwe aandeelhouder zal een 
participatieovereenkomst ten grondslag liggen; 

 Partijen wensen een aandeelhoudersovereenkomst, nader te noemen “de 
Overeenkomst”, te sluiten, waarin zij hun onderlinge verhouding regelen voor de 
periode dat zij aandeelhouder van de Vennootschap zijn. 

 
 
ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1. Definities 
 
In deze Overeenkomst hebben de navolgende woorden de betekenis die daarbij is 
gegeven. 
Aandeelhouders Houders van gewone aandelen op naam in het kapitaal van de 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C Holding 
B.V.  

Aandelen Geplaatste en volgestorte aandelen op naam in het kapitaal van de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C Holding 
B.V., nominaal groot € ……… (zegge: ……… euro). 

AVA De algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C Holding B.V. 

Bestuur Het bestuur van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid C Holding B.V. 

Overeenkomst Deze Aandeelhoudersovereenkomst inclusief alle bijlagen en 
annexen. 

Partner Organisaties en natuurlijke personen die worden voorgedragen 
voor participatie in de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid C Holding B.V. 

RvC De Raad van Commissarissen van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid C Holding B.V. 

Statuten de statuten van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid C Holding B.V. 

 
 
Artikel 2.  Algemene bepalingen 
 
2.1 Het Bestuur verstrekt aan iedere Aandeelhouder een exemplaar van de Statuten 

en/of wijziging van de Statuten. 
2.2 Iedere Aandeelhouder is gebonden aan de Statuten en aan de bepalingen van deze 

Overeenkomst. Op grond van artikel …. van de Statuten kunnen de Statuten 
worden gewijzigd met volstrekte meerderheid van de stemmen in een vergadering 
waarin minimaal drievierde van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap is 
vertegenwoordigd. 

2.3 Iedere Aandeelhouder is verplicht een wijziging in zijn adresgegevens onverwijld 
en schriftelijk aan het Bestuur mede te delen. Het Bestuur mag bij het toezenden 
van kennisgevingen uitgaan van het door Aandeelhouder laatstelijk opgegeven 
adres. 

 
 
Artikel 3. Aandelen  
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3.1  De aandelen in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap zijn, per de datum 
van deze Overeenkomst, verdeeld over de Aandeelhouders conform het ten deze 
als Bijlage 1 bijgevoegde overzicht. 

3.2  Bij wijziging van het aandeelhouderschap of de verhouding waarin de 
Aandeelhouders aandelen houden c.q. bij toetreding van nieuwe participanten in 
het kapitaal van de Vennootschap, zal Bijlage 1 telkens worden aangepast. De 
laatst aangepaste versie van de bijlage zal alsdan worden geacht de bijlage 
behorend tot deze Overeenkomst te zijn. Bijlage 1 strekt niet tot bewijs van 
aandeelhouderschap. 

3.3  De Aandeelhouders verbinden zich jegens elkaar om hun Aandelen in de 
Vennootschap niet te verpanden of anderszins te bezwaren en al het nodige te 
doen om beslagen op hun aandelen te verhinderen dan wel, zodra gelegd, te doen 
opheffen.  

3.4 Een Aandeelhouder, die niet langer werkzaamheden verricht voor de 
Vennootschap of voor een aan de Vennootschap gelieerde onderneming mag 
maximaal een aandelenbelang van …% van het geplaatste kapitaal van de 
Vennootschap bezitten. 

Eventueel: 
3.5  De Aandeelhouders komen overeen dat C Groep het door haar gehouden belang 

in de Vennootschap drie jaar na oprichting van de Vennootschap zal verlagen tot 
…%. Hiertoe verplicht C Groep zich …% van het totale aantal geplaatste 
aandelen over te dragen aan A en B, waarbij A en B ieder een gelijk deel zullen 
ontvangen. 

 
Eventueel: 
Artikel 4. Kwaliteitseisen Aandeelhouders 
 
4.1  De Aandeelhouder kan slechts zijn 

a. een (natuurlijke) persoon die de doctorandus titel in de psychologie heeft 
behaald en overige professionele kwalificaties en diploma's bezit om 
werkzaamheden als psycholoog uit te voeren; 

b. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze 
vennootschap waarin een natuurlijke persoon met de sub a vermelde 
kwalificaties meer dan de helft van de stemrechten in de algemene 
vergadering van aandeelhouders van deze vennootschap kan uitoefenen, 
welke natuurlijke persoon het enige lid van de directie is van deze 
vennootschap en welke natuurlijke persoon bovendien de volledige 
zeggenschap over deze vennootschap uitoefent. 

4.2. Het Bestuur kan na goedkeuring door de AVA in individuele gevallen ontheffing 
verlenen van de kwaliteitseisen omschreven in lid 1 van dit artikel. Alsdan is het 
Bestuur bevoegd nadere voorwaarden te stellen met het oog op het bepaalde in 
artikel 8 van deze Overeenkomst. 

 
 
Artikel 5. Bestuur 
 
5.1 Bestuurder van de Vennootschap kunnen uitsluitend Aandeelhouders zijn. Het 

Bestuur van de Vennootschap bestaat uit minimaal [aantal] leden. 
5.2 De benoeming van de bestuursleden geschiedt op grond van artikel 11 van de 

Statuten door de AVA. De AVA stelt [na goedkeuring door de RvC/met een 
gekwalificeerde meerderheid] de beloning van de bestuursleden vast. 

5.3 Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheden van het 
Bestuur zulle worden vastgelegd in een bestuursreglement. De Aandeelhouders 
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zullen hun stemrechten in de AVA zodanig aanwenden dat zij zullen besluiten het 
bestuursreglement dat in concept als Bijlage 2 is bijgevoegd vast te stellen. De 
AVA heeft, na goedkeuring van de RvC, de bevoegdheid om het 
bestuursreglement vast te stellen. 

5.4 De Vennootschap zal in haar hoedanigheid van Aandeelhoudster in C B.V. het 
bestuursreglement voor C B.V. opstellen. Zij zal haar stemrechten in de algemene 
vergadering van aandeelhouders van C B.V. zodanig aanwenden dat het 
bestuursreglement dat in concept is bijgevoegd als Bijlage 3, door de algemene 
vergadering van aandeelhouders van C B.V. wordt vastgesteld. 

 
 
Artikel 6. Raad van Commissarissen 
 
6.1 De Vennootschap heeft/kan een Raad van Commissarissen instellen op grond 

van artikel [nummer] van de Statuten. De commissarissen zullen door de AVA 
worden benoemd. Indien een RvC is ingesteld zullen de leden 2 tot en met 4 van 
dit artikel van toepassing zijn. 

6.2 Alle leden van de RvC dienen voor hun benoeming schriftelijk te verklaren dat zij 
op de hoogte zijn van de inhoud van deze Overeenkomst en dat zij daarmee 
akkoord gaan, voor zover de bepalingen daarin voor hen relevant zijn. 

6.3 De RvC zal bestaan uit een oneven aantal commissarissen, minimaal één. Mocht 
om welke reden dan ook de RvC op enig moment bestaan uit een even aantal 
commissarissen, dan is zij verplicht onverwijld nieuwe commissarissen te 
benoemen zodat er weer een oneven aantal commissarissen zal zijn. Gedurende 
de periode dat er een even aantal commissarissen is kunnen beslissingen door de 
RvC slechts unaniem worden genomen. 

6.4 Alle leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap dienen voor 
hun benoeming schriftelijk te verklaren dat zij op de hoogte zijn van de inhoud 
van deze Overeenkomst en dat zij daarmee akkoord gaan, voor zover de 
bepalingen daarin voor hen relevant zijn. 

 
 
Artikel 7. Algemene vergadering van aandeelhouders 
 
7.1 De Aandeelhouders komen overeen dat de navolgende besluiten van de AVA 

genomen dienen te worden met een gekwalificeerde meerderheid van [aantal]% 
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste 
kapitaal is vertegenwoordigd: 
a. Investeringsbesluiten groter dan € …………..; 
b. benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden; 
c. vaststelling van de beloning van de bestuursleden; 
d. verkoop van de aandelen in dochtervennootschappen en/of verkoop van 

een deel van de onderneming van de Vennootschap en/of haar 
dochtervennootschappen; 

e. toetreding van een nieuwe Aandeelhouder; 
f. Statutenwijziging; 
g. Fusie, splitsing en/of ontbinding van de Vennootschap. 

7.2 Indien in de vergadering waarin een van de in lid 1 genoemde besluiten ter 
discussie staat niet het gehele geplaatste kapitaal aanwezig is en derhalve geen 
rechtsgeldig besluit kan worden genomen, zal vijftien dagen na deze vergadering 
een tweede aandeelhoudersvergadering worden gehouden waarin de in lid 1 
genoemde besluiten met een gewone meerderheid genomen kunnen worden. 
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7.3 De Aandeelhouders verplichten zich slechts tot dividenduitkering over te gaan 
indien uit de vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap een solvabiliteit blijkt 
van 30%. 

 
 
Artikel 8. Toekomstige participaties 
 
8.1 De Vennootschap zal Partners interesseren voor participatie in de Vennootschap.  
8.2 Indien de Vennootschap of één van de Aandeelhouders een nieuwe Partner 

voordraagt, behoeft de toetreding van deze Partner de goedkeuring van de AVA.  
8.3 De Aandeelhouders doen bij verkregen goedkeuring voor de toetreding door de 

AVA, zoals omschreven in lid 2, voor het in dit artikel beschreven geval, nu reeds 
voor alsdan afstand van hun rechten op grond van de blokkeringsregeling in 
artikel …….. van de Statuten. Ingeval de participatie zal geschieden door middel 
van uitgifte van Aandelen doen de Aandeelhouders, voor het in dit lid 2 
beschreven geval, nu reeds voor alsdan afstand van hun voorkeursrechten op 
grond van artikel ……. van de Statuten. 

Of: 
Bij verkregen goedkeuring van de AVA doen partijen nu reeds voor alsdan 
afstand van hun rechten uit hoofde van de blokkeringsregeling genoemd in artikel 
… van de statuten van de Vennootschap. 

8.4 Ongeacht de wijze van toetreding van een nieuwe Partner zal het gezamenlijke 
aandelenbelang van A en B nimmer dalen onder de 51% van het na toetreding 
ontstane geplaatste en gestorte kapitaal. Het voorkeursrecht kan door A en B, in 
afwijking van het bepaalde in lid 3, gezamenlijk belang op 51% van het alsdan 
geplaatste en gestorte kapitaal te handhaven.  

 
 
Artikel 9. Aanbiedingsplicht aandelen 
 
9.1 Naast de aanbiedingplicht genoemd in artikel 9 lid 16 van de Statuten, is een 

Aandeelhouder, verplicht zijn aandelen in de Vennootschap aan te bieden aan de 
overige Aandeelhouders in de navolgende gevallen: 
a. indien een Aandeelhouder zijn belang in de Vennootschap dient te 

verminderen op basis van het bepaalde in artikel 3 lid 4 van deze 
vereenkomst; 

b. indien een Aandeelhouder niet langer voldoet aan de kwaliteitseisen in 
artikel 4 van deze Overeenkomst 

c. indien een geval als genoemd in artikel 14 zich voordoet; 
9.2 De Aandeelhouders zijn gerechtigd de aangeboden Aandelen naar rato van hun 

onderlinge verhouding over te nemen. Indien één of meerdere van de 
Aandeelhouders besluit(en) geen Aandelen over te nemen, zijn de overblijvende 
Aandeelhouders gerechtigd de Aandelen naar rato van hun onderlinge 
verhouding, die alsdan ontstaat, over te nemen. 

9.3 De aanbiedingsplicht voortvloeiende uit de leden 1 en 2 van dit artikel zal nimmer 
leiden tot een afnameverplichting voor de Aandeelhouders. Indien de 
Aandeelhouders de aandelen niet wensen over te nemen zal de regeling vervat in 
artikel 9 van de Statuten van toepassing zijn. 

9.4 Indien de overige Aandeelhouders de aangeboden Aandelen niet wensen over te 
nemen en de tot Aanbieding verplichte Aandeelhouder slechts een derde bereidt 
vindt de Aandelen te kopen indien deze derde meer dan 50% van het alsdan 
geplaatste en gestorte kapitaal kan verwerven, zijn de overige Aandeelhouders 
verplicht hun Aandelen naar rato van hun aandelenbezit over te dragen aan de 
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betreffende derde, tenzij de overige Aandeelhouders alsnog bereid zijn de 
aangeboden Aandelen voor dezelfde prijs per Aandeel als door de betreffende 
derde is geboden over te nemen. Het aanbod van de betreffende derde dient te 
blijken uit een schriftelijk bod waarin de prijs per Aandeel is vastgelegd. 

 
 
Artikel 10. Aanbiedingsplicht aan derden 
 
10.1 Indien de Aandeelhouders, die gezamenlijk [percentage] van het geplaatste kapitaal 

van de Vennootschap houden, besluiten de door hen gehouden Aandelen in het 
kapitaal van de Vennootschap te verkopen aan een derde, niet zijnde een tot de 
groep van de Vennootschap behorende onderneming, zijn de overige 
Aandeelhouders verplicht hun Aandelen eveneens aan deze derde aan te bieden 
voor dezelfde prijs en voorwaarden per Aandeel die de meerderheid van de 
aandeelhouders voor hun Aandelen bedingt.  

10.2 Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de in artikel 9.1 genoemde 
verplichtingen, verlenen de Aandeelhouders bij deze aan elkaar een 
onherroepelijke volmacht om namens ieder van hen de Aandelen te leveren aan 
de derde en alle overige handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de 
verkoop en levering van de Aandelen te realiseren. 

 
 
Artikel 11. Afstand van blokkeringsregeling 
 
11.1 In de gevallen waarin een aanbiedingsplicht ontstaat ingevolge de onderhavige 

Overeenkomst, doen de Aandeelhouders nu reeds voor alsdan en voor die 
gevallen afstand van hun rechten uit hoofde van de blokkeringsregeling genoemd 
in artikel 9 van de Statuten zoals die ten tijde van het aangaan van deze 
Overeenkomst gelden. 

11.2 Indien en voor zover de Statuten wijzigen, zal het onderhavige artikel onverkort 
en dienovereenkomstig van toepassing zijn, met verwijzing naar de alsdan 
geldende blokkeringsregeling. 

 
 
Artikel 12. Waardebepaling aandelen en betaling koopprijs 
 
12.1 Indien een Aandeelhouder haar aandelen in de Vennootschap aanbiedt op grond 

van artikel 9 van deze Overeenkomst zal de waarde van de Aandelen worden 
bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel … van de Statuten/op basis 
van de verbeterde rentabiliteitswaarde/andere waarderingsmethode. 

12.2 Bij de waardering van de Aandelen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal geen 
afwaardering in verband met het houden van een minderheidsbelang plaatsvinden. 
Dit betekent dat de waarde van 100% van de Aandelen zal worden vastgesteld, 
waarna de koopprijs van de betreffende Aandelen, naar rato van het aandelenbezit 
zal worden berekend. 

12.3 De vastgestelde koopsom zal in één keer worden voldaan door storting of 
overboeking naar een door de verkopende Aandeelhouder aan te geven bank- of 
girorekening.  

12.4 Indien de Aandeelhouder die de Aandelen wenst te kopen aantoont dat de in lid 3 
genoemde wijze van betaling gelet op haar financiële positie niet mogelijk of 
onverantwoord is – hetgeen dient te worden onderbouwd door een verklaring van 
een Nederlandse registeraccountant, is de Aandeelhouder die het betreft bevoegd 
de koopprijs te voldoen op de navolgende wijze: 



 

  -pagina 7 van 15 - 

a. Betaling van een bedrag dat overeenstemt met [aantal] % van de koopsom 
bij de levering van de aangeboden Aandelen; 

b. Betaling van het restant van de koopprijs in drie gelijke jaarlijkse termijnen, 
waarvan de eerste termijn vervalt één jaar na de datum van levering van de 
aangeboden Aandelen. 

12.5 Over het nog niet betaalde restant van de koopsom is de Aandeelhouder die het 
betreft een rente van [aantal] % per jaar verschuldigd, te voldoen per half jaar 
achteraf, voor het eerst zes maanden na levering van de aangeboden Aandelen en 
zo vervolgens. 

12.6 Het restant van de koopsom, vermeerderd met de nog verschuldigde rente, is 
zonder ingebrekestelling of inachtneming van enige andere formaliteit 
onmiddellijk en volledig opeisbaar ingeval: 
a. Van niet tijdige of volledige betaling van het verschuldigde deel van de 

koopsom of van de rente op de desbetreffende vervaldag, mits de 
betalingsachterstand tenminste [aantal] % van de koopsom beloopt; 

b. De betreffende Aandeelhouder failliet wordt verklaard of surséance van 
betaling aanvraagt; 

c. Er een fusie of splitsing bij de betreffende Aandeelhouder plaatsvindt, 
danwel de betreffende Aandeelhouder wordt ontbonden; 

d. De betreffende Aandeelhouder haar onderneming geheel of gedeeltelijk 
staakt. 

12.7 Bij toepassing van de in lid 4 genoemde betalingsregeling zullen de aangeboden 
Aandelen onder voorbehoud van pandrecht aan de betreffende Aandeelhouder 
worden geleverd. Het stemrecht op de Aandelen zal daarbij aan de betreffende 
Aandeelhouder worden toegekend. 

 
 
Artikel 13. Duur en einde van de aandeelhoudersovereenkomst 
 
13.1 Deze Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op de 

datum van ondertekening. Indien een ondertekenaar ten tijde van ondertekening 
nog geen Aandeelhouder in de Vennootschap is, wordt deze Overeenkomst 
jegens die toekomstige Aandeelhouder aangegaan onder de opschortende 
voorwaarde van aandeelhouderschap. 

13.2 De Overeenkomst eindigt op het moment waarop alle Aandelen in het geplaatst 
kapitaal van de Vennootschap door één van de Aandeelhouders worden 
gehouden of door een derde zijn verkregen, behoudens voor zover uit deze 
Overeenkomst anders voorvloeit. 

 
 
Artikel 14. Beëindiging 
 
14.1 De Aandeelhouders zijn bevoegd deze Overeenkomst jegens een Aandeelhouder 

die het onderstaande betreft met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 
tussenkomst te beëindigen, indien: 
a. een Aandeelhouder of een aandeelhouder van een 

Aandeelhouderrechtspersoon onder curatele wordt gesteld, danwel op grond 
van psychische klachten, vastgesteld door een bedrijfsarts, niet langer in staat 
wordt geacht zijn werkzaamheden uit te voeren. 

b. een Aandeelhouder aan haar schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord 
aanbiedt of in ontbinding treedt; 
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c. een derde executoriaal beslag legt of een conservatoir beslag wordt omgezet 
in een executoriaal beslag op door een Aandeelhouder gehouden aandelen en 
het beslag niet binnen redelijke termijn wordt opgeheven; 

d. een Aandeelhouder ernstig tekort is geschoten met betrekking tot deze 
overeenkomst en na sommatie en ingebrekestelling niet binnen een termijn 
van 14 dagen volledig nakomt en van de andere Aandeelhouders in 
redelijkheid niet kan worden gevergd de onderhavige overeenkomst te laten 
voortduren; 

e. er sprake is van een situatie waarbij een Aandeelhouder op grond van artikel 
9 lid 16 van de Statuten al haar Aandelen moet aanbieden; 

f. een Aandeelhouder(rechtspersoon) door splitsing ophoudt te bestaan. 
 
 
Artikel 15. Geheimhouding 
 
15.1 Ieder der Partijen zal zowel tijdens de duur van deze Overeenkomst als gedurende 

twee jaar na beëindiging daarvan verplicht zijn tot geheimhouding van al hetgeen 
hen in verband met de totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst 
bekend is, wordt of geworden is betreffende de gang van zaken in en rond de 
Vennootschap en de met haar verbonden rechtspersonen en ondernemingen c.q. 
het door de Vennootschap uitgeoefende bedrijf, behoudens voor zover op grond 
van een dwingend wettelijk voorschrift een verplichting tot het doen van 
mededelingen bestaat, in welk geval de mededelingen eerst na onderling overleg 
en goedkeuring van Partijen zullen worden gedaan. Wel staat het Partijen vrij om 
de participatie (met naam en percentage) te vermelden. 

15.2 Geen der Partijen zal zonder voorafgaand overleg met en goedkeuring van de 
andere Partijen omtrent de inhoud van deze Overeenkomst enige mededeling 
doen of informatie verstrekken aan derden. Zulks geldt in het bijzonder voor 
eventuele publieke bekendmakingen, bijvoorbeeld in de vorm van een persbericht 

 
 
Artikel 16. Kettingbeding 
 
16.1 De Aandeelhouders verbinden zich hierdoor om in geval van overgang van (een 

gedeelte van) hun Aandelen in de Vennootschap onder algemene of bijzondere 
titel, van de verkrijgende partij te bedingen dat deze als partij tot deze 
Overeenkomst zal toetreden, onverminderd hetgeen in de blokkeringsregeling van 
de Statuten of in deze Overeenkomst is of zal worden bepaald. Tevens zal van de 
verkrijgende partij worden bedongen dat hij de in dit lid opgenomen bepaling 
oplegt aan zijn verkrijger. 

16.2 Toetreding tot de onderhavige Overeenkomst zal plaatsvinden bij een 
afzonderlijke daartoe strekkende overeenkomst, in welk geval de bepalingen uit 
deze Overeenkomst mede ten aanzien van de betreffende toetreder toepasselijk 
zullen zijn. 

 
 
Artikel 17. Boetebeding 
 

Indien één der Partijen enige verplichting voortvloeiende uit deze Overeenkomst 
niet nakomt verbeurt deze Partij, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is 
vereist, jegens de overige Partijen een direct opeisbare boete groot €  ………. 
(zegge: …………… Euro) per gebeurtenis, alsmede een boete groot € ………… 
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(zegge: ………. Euro) voor ieder dag dat de inbreuk op de verplichting, na 
constatering daarvan door een van de andere Partijen voortduurt. 

 
 
Artikel 18. Geschillenregeling 
 
18.1 Indien op enig moment een geschil ontstaat tussen de Aandeelhouders en na één 

week blijkt dat het geschil niet in der minne opgelost kan worden, zijn de 
Aandeelhouders verplicht de voorzitter van de RvC te verzoeken tussen hen te 
bemiddelen.  

18.2 Ingeval de bemiddelingspoging van de voorzitter van de RvC niet binnen veertien 
dagen succesvol is, of er geen RvC is ingesteld zullen de Aandeelhouders hun 
geschil voorleggen aan een bindend adviseur. 

18.3 De Aandeelhouders zullen binnen één week na constatering dat de 
bemiddelingspoging als bedoeld in lid 2 niet slaagt gezamenlijk de bindend 
adviseur benoemen. Komen de Aandeelhouders niet tot overeenstemming over 
de benoeming van de bindend adviseur dan zal deze op verzoek van de meest 
gerede Partij worden benoemd door de voorzitter van de Kamer van 
Koophandel.  

18.4 De bindend adviseur zal binnen veertien dagen na zijn benoeming uitspraak doen. 
 
 
Artikel 19. Overige bepalingen 
 
19.1 De Aandeelhouders verplichten zich jegens elkaar en de Vennootschap om op 

zodanige wijze hun stem uitbrengen op de door ieder van hen gehouden 
Aandelen in de Vennootschap, dat uitvoering kan en zal worden gegeven aan het 
in deze Overeenkomst en in de statuten van de Vennootschap bepaalde. 

19.2 Voor zover wettelijke bepalingen zich hiertegen niet verzetten, prevaleren bij 
tegenstrijdigheid de bepalingen van deze Overeenkomst boven de bepalingen van 
de Statuten. Voor zover dat rechtens is toegestaan, doen de Aandeelhouders in 
dat kader voor zover nodig afstand van de rechten die zij aan bepalingen van de 
Statuten zouden kunnen ontlenen. 

19.3 Partijen doen afstand van hun recht om geheel of gedeeltelijke ontbinding van 
deze Overeenkomst te vorderen. 

19.4 De Vennootschap en het Bestuur daarvan verklaren door medeondertekening van 
deze Overeenkomst volledig bekend te zijn met de verplichtingen die krachtens 
deze Overeenkomst en de Statuten op hen rusten en deze te zullen nakomen. 

19.5 Voor zover Partijen niet direct worden gebonden door één of meer bepalingen 
van deze Overeenkomst verklaren zij door ondertekening van deze 
Overeenkomst volledig bekend te zijn met de rechten en verplichtingen die 
krachtens deze Overeenkomst op Partijen rusten. 

19.6 Mocht, door welke reden of omstandigheid dan ook (één of meerdere bepalingen 
van) deze Overeenkomst in zijn geheel nietig of vernietigbaar zijn, dan vervangen 
Partijen de (betreffende bepaling(en) van) de Overeenkomst door een 
rechtsgeldige versie, die de bedoeling(en) van Partijen het meest benadert. Partijen 
streven er alsdan naar zoveel mogelijk met terugwerkende kracht hun 
bedoeling(en) te bereiken.  

 
 
Artikel 20 Toepasselijk recht 
20.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
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20.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met deze 
Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
arrondissement Utrecht, tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald.  

 
Aldus in vijfvoud opgemaakt en ondertekend te …………… op ……….. 
 
 
 
______________________ ______________________ 
A B.V. B B.V. 
voor deze: ……………. voor deze: …………. 
 
 
 
 
______________________ 
C Groep ………… B.V. 
voor deze: …………… Beheer B.V. 
voor deze: ………….. 
 
Namens de Vennootschap en in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap: 
 
 
 
______________________ ______________________ 
C Holding B.V.  C Holding B.V. 
voor deze: A B.V. voor deze: …….. B.V. 
voor deze: …………….. voor deze: …………… 
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BIJLAGE 1 
 

VERDELING AANDELENKAPITAAL VAN DE BESLOTEN 
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  

C HOLDING B.V. 
 
 
 
 

Aandeelhouder Aantal 
aandelen 

Nummers 

A B.V. 6.000 1 – 6.000 

B B.V. 6.000 6.001 – 
12.000 

C Groep B.V. 6.000 12.001 – 
18.000 

 



 

  -pagina 12 van 15 - 

 
BIJLAGE 2 

 
 

BESTUURSREGLEMENT VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID C HOLDING B.V. 

 
 

HET VOLGENDE IN AANMERKING NEMENDE: 
 

 C Holding B.V. is houder van alle aandelen in het geplaatste en gestorte kapitaal 
van C B.V., welke vennootschap werkzaamheden op het gebied <<van 
personeelswerving, -selectie en –begeleiding>>, alsmede <<alle werkzaamheden die in de 
psychologische beroepspraktijk verricht kunnen worden>> in de ruimste zin des woords; 

 De algemene vergadering van aandeelhouders wenst op grond van 
Aandeelhoudersovereenkomst de bevoegdheden van het Bestuur vast te leggen in 
onderhavig bestuursreglement. 

 
 
ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 
 
 
Artikel 1. Definities 
 
 In dit reglement hebben de navolgende woorden de betekenis die daarbij staat 

vermeld. 
 

AVA de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C Holding B.V. 

Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C 
Holding B.V. 

Bestuur de statutaire directie van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid C Holding B.V. 

Eventueel: 
RvC de Raad van Commissarissen van de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid C Holding B.V. 
 
Reglement Dit reglement inclusief alle bijlagen en annexen. 
Statuten de statuten van de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid C Holding B.V. 
 
Artikel 2. Doel en werkingsfeer 
 
2.1 Dit reglement is vastgesteld bij besluit van [datum] van de AVA en is gebaseerd op 

artikel 5 lid 3 van de aandeelhoudersovereenkomst. 
2.2 Dit reglement geeft nadere voorschriften die het Bestuur en ieder bestuurslid bij 

de uitoefening van zijn of haar taak dient na te leven, zulks met het oog op, of 
ter uitvoering van het bepaalde in de Statuten. Door ondertekening van dit 
reglement verklaart ieder bestuurslid van de daarin opgenomen bepalingen 
kennis te hebben genomen en die bepalingen in acht te zullen nemen. 
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Artikel 3. Verdeling portefeuilles 
 
3.1 De taken binnen het Bestuur zullen tussen de directieleden worden verdeeld 

overeenkomstig Bijlage 1 bij dit Reglement.  
3.2 Bij wijziging van de verdeling van de taken binnen het Bestuur, zal Bijlage 1 

worden aangepast. De laatst aangepaste versie van de bijlage zal worden geacht 
de bijlage behorend tot dit Reglement te zijn. 

 
 
Artikel 4. Vertegenwoordiging en goedkeuring 
 
4.1 De in dit artikel genoemde besluiten, kunnen door het Bestuur slechts worden 

genomen na voorafgaande goedkeuring van de AVA: 
Hier volgt een ruime opsomming van besluiten die indien gewenst 
voorafgaande goedkeuring van de AVA behoeven.  
 
a. Inkopen van eigen Aandelen; 
b. Benoemen of ontslaan van de accountant van de Vennootschap; 
c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende 

zaken, uitsluitend en voor zover het belang voor de Vennootschap een 
bedrag van € [bedrag] (zegge: [bedrag in letters] euro) te boven gaat; 

d. het verpanden van roerende lichamelijke of onlichamelijke zaken; 
e. het overdragen van roerende zaken van de Vennootschap tot zekerheid en 

het cederen van vorderingen op debiteuren. 
f. Het ontslaan van meer dan [aantal]% van de werknemers van de 

Vennootschap; 
g. Het aangaan en beëindigen van samenwerkingsverbanden; 
h. het verrichten van alle rechtshandelingen, waarvan het belang of de waarde 

een bedrag van € [bedrag] (zegge: [bedrag in letters] euro) te boven gaat, of 
waardoor een gebondenheid voor de Vennootschap van langer dan een jaar 
ontstaat. 

i. Het aannemen en of ontslaan van werknemers met een jaarsalaris groter dan 
€ [bedrag] (zegge: [bedrag in letters] euro); 

j. Goedkeuren van het jaarbudget; 
k. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, anders dan het 

beschikken over een met toepassing van het in dit Bestuursreglement 
bepaalde krediet, uitsluitend en voor zover het bedrag hoger is dan van 
€ [bedrag] (zegge: [bedrag in letters] euro); 

l. het verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie; 
m. het verbinden van de Vennootschap voor de schulden van anderen, hetzij 

door borgtocht, hetzij op andere wijze; 
n. het aangaan van dadingen, het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering 

van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel gedogen, van louter 
conservatoire aard zijn, of dienen tot inning van geldvorderingen; 

o. Het stellen van garanties voor schulden en/of verplichtingen van derden 
voor een bedrag hoger dan € [bedrag] (zegge: [bedrag in letters] euro; 
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Artikel 5. Planning en begroting 
 
5.1 Het Bestuur draagt zorg voor het opstellen van het jaarbudget, dat goedkeuring 

behoeft van de AVA [en de RvC]. Het jaarbudget omvat alle activiteiten van de 
Vennootschap. Het jaarbudget zal door het Bestuur voortdurend worden 
aangepast en bijgesteld en tenminste éénmaal per jaar aan de AVA [en de RvC] 
worden voorgelegd. 

5.2 Binnen het kader van het in het vorige lid genoemde jaarbudget zal het Bestuur 
jaarlijks een begroting opstellen die de goedkeuring van de AVA behoeft. Het 
Bestuur zal het conceptjaarbudget uiterlijk twee maanden voor afloop van het 
boekjaar aan de AVA toezenden. 

5.3 Het Bestuur is, niettegenstaande hetgeen in de voorgaande artikelen is bepaald, 
bevoegd binnen de grenzen van de door de AVA goedgekeurde begroting 
zelfstandig te handelen. 

 
 
Artikel 6. Informatie 
 
6.1 Het Bestuur zal de AVA [en de RvC] regelmatig op de hoogte stellen van de gang 

van zaken binnen de Vennootschap, alsmede omtrent de realisatie van eventuele 
(meerjaren)plannen en omtrent eventuele bijzondere ontwikkelingen. Het Bestuur 
zal de AVA [en de RvC] met name op de hoogte houden van belangrijke 
ontwikkelingen op het gebied waarop de Vennootschap haar activiteiten 
ontplooit. 

6.2 Tenminste éénmaal per kwartaal zal het Bestuur aan de AVA een schriftelijke 
tussentijdse rapportage verstrekken, waarin zowel de financiële als commerciële 
ontwikkelingen in en rond de Vennootschap worden weergegeven. Voor het 
overige zal de in artikel 5.1 bedoelde informatieverstrekking steeds plaatsvinden 
zodra de AVA [en/of de RvC] daarom verzoekt. 

6.3 Het Bestuur informeert de AVA [en de RvC] onverwijld over belangrijke 
incidentele gebeurtenissen of ontwikkelingen in en rond de Vennootschap die niet 
binnen het kader van de normale ondernemingsactiviteiten vallen, danwel 
bedreigend kunnen zijn voor de continuïteit van de Vennootschap. 
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Artikel 7. Wijziging reglement 
 
7.1 De AVA is te allen tijde bevoegd bij besluit wijzigingen in dit Reglement aan te 

brengen danwel nadere, of van dit Reglement afwijkende voorschriften aan het 
Bestuur te geven. Voor dergelijke wijzigingen en/of nadere invullingen of 
afwijkingen van dit reglement, is de voorafgaande goedkeuring van de RvC 
vereist. 

 
 
Artikel 8. Inwerkingtreding 
 
8.1 Dit Reglement treedt per [ datum] voor onbepaalde tijd in werking. 
 
 
Aldus vastgesteld bij besluit van de AVA van [datum] 
 
Ondergetekenden, lid van het Bestuur van de Vennootschap verklaren hierbij van de 
inhoud van bovenstaand reglement te hebben kennisgenomen en de bepalingen daarvan 
in acht te zullen nemen. 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
A B.V. B B.V. 
Voor deze: …………… voor deze: ………….. 


