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V 
oor u ligt de derde editie van LQ-magazine. In deze 
uitgave staat het ondernemingsrecht centraal. Een 

veelomvattend rechtsgebied, uiteenlopend van de start  
van een bedrijf tot een overname of tot een onverhoopt 
faillissement. Variërend van grote tot kleine ondernemingen 
en van eenmanszaken tot naamloze vennootschappen. Een 
boeiende materie waar wij niet over uitgesproken raken.

In deze editie van LQ-magzaine trappen wij af met een bijdrage over 
het dividendbeleid door onze advocaat Stefanie Senden. Notaris Bonny 
Broen vervolgt met het bespreken van notariële kwesties rondom fusies, 
overnames en splitsingen.
 
Een overnametransactie is normaliter een complexe aangelegenheid. 
Advocaat Lode Eymael geeft zijn visie omtrent de juridische hoofdlijnen van 
een gebruikelijk overnametraject.

Wij spraken met apotheker Martin Rinkens over de start van zijn 
onderneming die uitgroeide tot een groot internationaal concern. 
Bestuurder Staszek Rutkowski van EFF holding B.V. vertelde ons over het 
belang van goede relaties en het opbouwen van een vertrouwensband met 
adviseurs.
 
Ondernemingsrechtspecialist Gabriel Spera neemt ons vervolgens mee in de 
geschillenregeling voor aandeelhouders. Tenslotte licht belastingadviseur 
Frodo Oude Groeniger de fiscale kwestie transfer pricing toe.

Kortom, genoeg stof tot nadenken. Laat u wederom informeren door de 
verhalen van onze gedreven medewerkers en relaties.

Namens kantoor wens ik u veel leesplezier in deze nieuwe editie!

Met hartelijke groet,
Gabriel Spera
Advocaat en partner  
LexQuire Tax & Law
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Het dividendbeleid
In principe dient er jaarlijks een dividenduitkering 
plaats te vinden, tenzij het vennootschappelijke 
belang vereist dat er moet worden uitgegaan van 
een gehele reservering. 

Het bevoegde orgaan (het bestuur of de 
aandeelhoudersvergadering) kan tevens het 
dividendbeleid vaststellen. Het dividendbeleid 
ziet op een te volgen gedragslijn ten aanzien 
van het uitkeren of het reserveren van de 
winst over verscheidene jaren. In een besloten 
vennootschap is zij hier niet toe verplicht. 
Indien er (g)een dividendbeleid is, dan dient  

 

dit kenbaar te zijn voor de aandeelhouders  
en duidelijk gemotiveerd te worden. Het voor 
een onbepaalde tijd handhaven van een beleid 
waarbij alle winst wordt gereserveerd, is in zijn 
algemeenheid niet gerechtvaardigd. 

Op zoek naar een redelijk 
dividendbeleid? 

Stefanie Senden - advocaat LexQuire Tax & Law

Van oudsher investeren aandeelhouders in een bedrijf om return on investment te 
verkrijgen. Een aandeelhouder kan dit bewerkstelligen door enerzijds zijn aandelen te 
verkopen en anderzijds door te wachten op een dividenduitkering. Toch is dit laatste, 
met name voor minderheidsaandeelhouders, niet altijd vanzelfsprekend. In de praktijk 
zal de meerderheidsaandeelhouder dan wel het bestuur uiteindelijk bepalen of er een 
dividend wordt uitgekeerd. In principe heeft de minderheidsaandeelhouder op deze 
manier geen stem in de algemene vergadering omtrent de uitkering van het dividend. 
Deze machtsverhouding kan voor conflicten zorgen binnen de vennootschap.
In deze bijdrage wordt aangegeven welke tools de minderheidsaandeelhouder ter 
beschikking heeft om een dividendbeleid af te dwingen dan wel (het nalaten van) dit 
beleid aan te vechten. 
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“In de praktijk bepaalt de  
meerderheidsaandeelhouder dan 
wel het bestuur uiteindelijk of er 
een dividend wordt uitgekeerd.”
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Stefanie Senden 
advocaat  

LexQuire Tax & Law

Afweging van belangen
Bij een besluit tot dividenduitkering dienen de 
belangen van de minderheidsaandeelhouder 
zorgvuldig te worden afgewogen tegen enerzijds 
het belang van de vennootschap en anderzijds 
tegen de wens van de (andere) aandeelhouders 
om de winst aan de reserves toe te voegen. 
Hierbij dienen tevens de eisen van redelijkheid 
en billijkheid in acht te worden genomen.
 
Financiële stabiliteit 
Om tot een uitkering te komen dient in ieder 
geval het eigen vermogen groter te zijn van de 
reserves die krachtens de wet of de statuten 
moeten worden aangehouden. De belangrijkste 
factoren die bij de beoordeling een rol kunnen 
spelen, zijn de liquiditeit, de solvabiliteit en de 
rentabiliteit van de vennootschap.
Uit de rechtspraak blijkt dat alvorens het bevoegde 
orgaan kan overgaan tot een (gemotiveerd)  
besluit er in ieder geval een financiële analyse  

dient te worden gemaakt omtrent: 
-   het garantievermogen,
-   de rente op het te betalen krediet, 
- de noodzaak en tempo van noodzakelijke  
     investeringen, 
-   bestaande achtergestelde leningen, 
-   enzovoort.
   
Indien er geen uitkering zal plaatsvinden, dan zal 
het bestuur dan wel de algemene vergadering 
van aandeelhouders concreet aan de hand van 
de voornoemde factoren dienen te motiveren 
waarom dit het geval is. 
 
Niet eens met het gevoerde beleid?
In de praktijk doen zich verschillende conflicten 
voor ten aanzien van het dividendbeleid, met 
name indien (i) er geen uitkering plaatsvindt, 
(ii) er geen redelijk beleid wordt gevoerd, (iii)  
de uitgekeerde dividend niet in verhouding is 
ten opzichte van de winst en (iv) het besluit 

niet wordt voorzien van een motivering. 
De minderheidsaandeelhouder kan dan de 
navolgende stappen ondernemen. 

Gerechtelijke procedure
Ten eerste kan de minderheidsaandeelhouder 
het individueel reserveringsbesluit aanvechten 
middels een gerechtelijke procedure tot 
vernietiging van het besluit. De rechter zal toetsen 
of de AVA het besluit heeft genomen met (i) de 
nodige zorgvuldigheid en (ii) met inachtneming 
van de eisen van redelijkheid en billijkheid. 

Enquêteprocedure
Ten tweede kan de minderheidsaandeelhouder 
een enquêteprocedure starten bij de 
Ondernemingskamer. Afhankelijk van de uitkomst 
van het onderzoek kan de Ondernemingskamer 
het bevoegde orgaan bevelen tot het meewerken 
aan het nemen van een besluit tot de 
daadwerkelijke uitkering van een dividend.

Aandeelhoudersovereenkomst 
Ten derde is het mogelijk om de bovenstaande 
discussie in zijn geheel te voorkomen. De 
aandeelhouders kunnen concrete afspraken 
opnemen in de aandeelhoudersovereenkomst. 
Dit kan tevens zien op een eigen formule ter 
berekening van de dividend. Voorkomen is 
immers beter dan genezen. 

Geconcludeerd kan worden dat in principe elke 
aandeelhouder recht heeft op een jaarlijkse 
dividenduitkering, tenzij het vennootschappelijke 
belang zich hiertegen verzet. Afhankelijk van 
de omstandigheden van het geval binnen de 
vennootschap dient te worden beoordeeld of 
het gerechtvaardigd is dat er geen uitkering 
plaatsvindt. In ieder geval dient deugdelijk 
gemotiveerd te worden waarom er geen uitkering 
plaatsvindt. 
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Notariële kwesties rondom 
fusies, overnames en  
splitsingen 

Bonny Broen, notaris en partner LexQuire Tax & Law

Marktfactoren kunnen een drastische omwenteling vereisen van uw onderneming.  
Een economische “boom” kan u doen beslissen om over te gaan tot de acquisitie van 
een onderneming, terwijl u door een crisis net genoodzaakt kan zijn om een deel van uw 
onderneming af te stoten. Bij dergelijke beslissingen zal u uiteindelijk vaak bij een notaris 
terecht komen. Met uitzondering van een activa/passiva transactie (zonder onroerend 
goed), komt een notaris immers nagenoeg altijd aan bod.  
In dit artikel gaat notaris Bonny Broen in op haar rol binnen fusies, overnames en  
splitsingen.

De aandelenoverdracht
De meest herkenbare vorm van een overdracht 
van een onderneming is middels een 
aandelenoverdracht. Partijen sluiten daarbij 
een overeenkomst voor de (ver)koop van de 
aandelen. Een aandelenoverdracht vereist een 
notariële akte, waardoor partijen bij de effectieve 
overdracht van de aandelen (ook wel “levering” 
genoemd) bij een notaris terecht zullen komen. 
Alvorens de notaris de levering zal uitvoeren 
door het passeren van de akte, moet deze onder 
meer zeker weten wie de eigenaren zijn van de 
uitgegeven aandelen. Hiervoor heeft de notaris 
toegang nodig tot het aandeelhoudersregister 
van de vennootschap. 

Controle notaris
Bovengenoemde controle is slechts één van de 
vele aspecten die de notaris moet controleren. 
De notaris zal bij het passeren van een akte 
bijvoorbeeld ook onderzoek moeten doen naar 
de identiteit   van de partijen, de vertegenwoor-
digings- en beschikkingsbevoegdheid van partijen 
en de titel van de overdracht. De wettelijke 
controles die moeten plaatsvinden in het kader 
van de antiwitwaswetgeving worden bovendien 
steeds strenger en vereisen de constante 
aandacht en (bij)scholing van de notaris. 

De notaris zal ook moeten verifiëren dat er geen 
statutaire bepaling de transactie in de weg staat, 
zoals bijvoorbeeld een blokkeringsregeling. 
Een niet naleving van deze regeling zou tot een 
ongeldige overdracht leiden, reden waarom 
de notaris altijd zal controleren of er bij een 
blokkeringsregeling sprake is van een ondertekend 
goedkeuringsbesluit, dan wel instemmings- of 
afstandsverklaringen.

De erkenning van de overdracht
Belangrijk is dat de vennootschap daarbij zelf ook 
nog de levering erkent. Zonder deze erkenning is 
de aandeelhouder enkel eigenaar van het aandeel 
en kan deze nog niet diens rechten uitoefenen 
verbonden aan zijn aandelen. Dit is uiteraard 
van essentieel belang voor de aandeelhouder, nu 
deze anders niet het stemrecht kan uitvoeren in 
de algemene vergadering van aandeelhouders en 
geen aanspraak kan maken op dividend. Dit is dan 
ook de reden waarom het bestuur de notariële 
akte mee zal tekenen waarin de erkenning 
reeds is opgenomen. Alternatieven zijn daarbij 
ook mogelijk, bijvoorbeeld door na levering 
een afschrift van de akte te laten ondertekenen 
door het bestuur of door het bestuur zelf al 
de nieuwe eigenaar te doen inschrijven in het 
aandeelhoudersregister. 

De juridische fusie en splitsing
Bij een juridische fusie worden de vermogens van 
twee (of meer) rechtspersonen samengevoegd. 
Daarbij zijn er één of meerdere verdwijnende 
en verkrijgende vennootschappen. Minder 
vergaande vormen, zoals een aandelenfusie, zijn 
ook mogelijk. De tegenhanger van bovenstaande 
fusie is de splitsing. Het vermogen wordt daarbij 
geheel (ook wel een zuivere splitsing genoemd) 
dan wel gedeeltelijk afgestoten (ook wel een 
afsplitsing genoemd). Een hybride vorm van 
de splitsing is ook mogelijk, waarbij het gehele 

“Met uitzondering van een  
activa/passiva transactie  
(zonder onroerend goed), 
komt een notaris immers 

nagenoeg altijd aan bod.”
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Bonny Broen
notaris en partner 

LexQuire Tax & Law

Onderhandelen: De Letter of Intent 
Een overname blijft eerst en vooral een 
commerciële overweging. Alvorens een 
overnametraject in gang te zetten moeten 
partijen het dus wel (voorlopig) eens zijn over 
een aantal hoofdlijnen, waaronder met name 
een indicatie van de prijs, het opnemen van 
eventuele voorbehouden en de beoogde wijze 
van overdracht. Partijen spreken ook een heel 
aantal praktische zaken af, waaronder het 
verwachte tijdspad en de gevolgen bij een 
beëindiging van de onderhandelingen. Dit alles 
regelen partijen in een intentieverklaring, ook 
wel een Letter of Intent genoemd. 

Een goed begin is het halve werk. Een indicatie 
van de prijs is nuttig voor partijen, maar zegt 
eigenlijk niet zo veel. Het is immers allemaal  
voorlopig en nog afhankelijk van de onderzoeken  
die zullen volgen. Partijen dienen dus minstens 
evenveel belang te hechten aan de overige 
elementen van de Letter of Intent en zich niet 
blind te staren op de prijs.
              

De (ver)koop van een  
onderneming

De M&A-praktijk door Lode Eymael, advocaat LexQuire Tax & Law

Een overname is zowel aan kopende als verkopende kant een spannende gebeurtenis.  
U (ver)koopt een onderneming niet iedere dag en er komt net wat meer bij kijken dan 
de (ver)koop van bijvoorbeeld een auto. Net zoals u bij een auto het chassis en de motor 
zou inspecteren, wilt u bij de koop van een onderneming ook eerst zien wat u koopt.  
Ook de verkoper wil enkele jaren na verkoop niet worden aangesproken door de koper 
op boven water gekomen problemen. In dit artikel geeft Lode Eymael zijn visie omtrent 
de juridische hoofdlijnen van een gebruikelijk overnametraject. 

“Een goed begin 
is het halve werk.”

vermogen overgaat naar meerdere rechts-
personen maar de oorspronkelijke vennootschap 
wel nog blijft bestaan.

Het is bij deze herstructurering de plicht van 
de notaris om te verifiëren dat de nodige 
vormvereisten in acht zijn genomen. Hierbij zal 
de notaris tevens moeten verifiëren dat er geen 
crediteuren zijn die verzet aantekenen tegen de 
fusie en dat minderheidsaandeelhouders niet in 
hun belangen worden geschaad. Het recht van 
een derde kan immers een beletsel zijn voor de 
fusie waardoor de notaris zijn dienstverlening 
moet weigeren. 

 

 

Samenwerking over disciplines heen
De notaris vormt een essentiële schakel in de 
herstructurering van een onderneming. Een 
bedachte notaris doet ook meer dan enkel het 
passeren van de aktes en zal met de betrokken 
advocaten, adviseurs en accountants in overleg 
gaan om het proces zo vlot mogelijk te laten 
verlopen. Hoe complexer de bedrijfsstructuren en 
de beoogde transactie, denk daarbij bijvoorbeeld 
aan grensoverschrijdende transacties, hoe 
belangrijker deze samenwerking zal zijn. Dit 
maakt nu net het verschil in de dienstverlening 
en voorkomt problemen na afloop van de 
herstructurering. 

“De notaris vormt 
een essentiële schakel 
in de herstructurering 

van een onderneming.”
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Due diligence
Indien partijen het eens geraken over de 
hoofdlijnen in de Letter of Intent, dan zullen zij 
vervolgens aan het due diligence onderzoek 
toekomen. In dit onderzoek zal de verkopende 
partij alle relevante informatie ter beschikking 
stellen aan de beoogde koper. De juridische, 
administratieve en fiscale informatie wordt 
hiervoor geüpload in een digitale dataroom. 
Deze beveiligde omgeving zorgt er ook voor dat 
de advocaten vragen kunnen stellen omtrent  
eventuele onduidelijkheden of ontbrekende 
stukken. Indien de advocaten de stukken hebben 
kunnen bestuderen en een voldoende helder 
beeld hebben van de onderneming, dan zullen zij 
het onderzoek afronden en samenvatten in een 
due diligence rapport voor de beoogde koper. De 
koper verkrijgt hierbij een duidelijk beeld van de 
aandachtspunten en risico’s verbonden aan de 
onderneming.      

Onderhandelen definitieve prijs
Na afronding van het due diligence rapport 
zullen partijen onderhandelen over de finale 
koopprijs. De beoogde koper zal op basis van 
het due diligence rapport trachten de prijs te 
verlagen door te wijzen op de risico’s die hij is 
tegengekomen. Het is daarbij niet ongekend dat 
de koper dreigt om van de onderhandelingstafel 
weg te lopen. In dit gedeelte van het traject is het 
dan ook cruciaal om het hoofd koel te houden, 
zowel voor de ondernemer als de advocaat.

Totstandkoming koopovereenkomst
Zodra partijen het eens zijn over de prijs (en 
bij voldoende vertrouwen al wat eerder) zullen 
de advocaten een aanvang nemen aan de 
transactiedocumentatie. Het centrale document 
hierin zal de koopovereenkomst van de aandelen 
of de goederen zijn. De commerciële aspecten 
zijn op dit moment voor het grootste deel reeds 
afgestemd. Partijen moeten met name nog de 
garanties en vrijwaringen regelen. Een koper zal 
daarbij proberen om zijn risico’s zoveel mogelijk in 
te dekken. De verkoper zal op zijn beurt proberen 
om de aansprakelijkheden zoveel mogelijk te 
beperken. 

In de transactiedocumentatie komt ook de 
toekomst van de verkoper aan bod. Zo kan het 
zijn dat partijen afspreken dat de verkoper nog 
betrokken blijft binnen de onderneming. Het 
tegenovergestelde doet zich ook voor, waarbij 
koper juist verlangt dat verkoper zich committeert 
tot een non-concurrentiebepaling. 
 

Signing & Closing
Als partijen allebei hun zegen geven over de 
koopovereenkomst en de overige documenten, 
dan zullen zij overgaan tot het ondertekenen van 
de stukken (signing). Het kan gebeuren dat er nog 
een aantal andere handelingen of goedkeuringen 
moeten plaatsvinden voordat de deal rond is. 
Zodra deze handelingen hebben plaatsgevonden 
kan de levering plaatsvinden, zo nodig bij de 
notaris (closing).

Conclusie
Een overnametransactie is zeer complex. Niet 
enkel omwille van de hoge (tijds)druk en de 
omvang van de belangen, maar ook door het 
veelvoud van rechtsgebieden welke aan bod 
komen. Experts van iedere juridische en fiscale 
discipline zijn nodig om een helder beeld te 
krijgen van de risico’s, soms zelfs over de grenzen 
heen. LexQuire Tax & Law is als multidisciplinair 
en internationaal kantoor in staat om dit gehele 
traject op zich te nemen. 

“De koper verkrijgt  
een duidelijk beeld van de  

aandachtspunten en risico’s  
verbonden aan de onderneming.”

“Een overnametransactie
is zeer complex.”

Lode Eymael 
advocaat 

LexQuire Tax & Law

VENDOR DUE DILIGENCE, NUTTIG?

Afhankelijk van de omvang van de deal kan er eerst nog een onderzoek plaatsvinden 
aan de kant van de verkoper, ook wel een vendor due diligence genoemd. Hierdoor 
ontstaat er in het voortraject al een helder beeld van de onderneming, waardoor 
problemen en complicaties al op voorhand voorkomen kunnen worden. 
Verkopers zien echter vaak af van een dergelijk onderzoek, met name omwille van de 
hoge kosten in het voortraject. Hoewel het vermijden van kosten begrijpelijk is, vindt  
Lode Eymael dit doodzonde: “Een vendor due diligence kan er juist voor zorgen dat 
de uiteindelijke koopprijs hoger eindigt en het koopproces sneller (en dus goed-
koper) verloopt. De verkoper houdt ook de regie in handen en kan al op voorhand 
eventuele zwakke punten toelichten, zodat deze niet als verrassing komen voor een 
potentiële koper. Met een vendor due diligence ben je dus een stapje voor.”
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Medicatie én bijbehorende 
zorg: ISP zoekt grenzen op in 
belang van patiënten 

Martin Rinkens, gevestigd apotheker International Specialty Pharmacy

Zorg op maat leveren, zonder zelf een arts of verpleger in dienst te hebben: International 
Specialty Pharmacy (ISP) bewijst dat het kan. In Duitsland althans, waar het concept 
van ondernemer Martin Rinkens bijzonder succesvol blijkt. Door nauw samen te werken 
met thuiszorgorganisaties, bedient ISP chronisch zieken met een zeldzame aandoening 
bij onze oosterburen. De ‘Versandapotheke’ zorgt niet enkel voor het op maat leveren 
van de juiste medicatie, maar ook voor de specialistische verpleegkundige zorg die de 
patiënt aan huis nodig heeft. Het is grensoverschrijdend ondernemen in optima forma, 
waarbij de wens van de klant te allen tijde prevaleert boven andere belangen. 

“De patiënt staat bij ons altijd voorop, ook al is dat 
niet altijd even efficiënt”, vertelt Martin. Het is 
een vrij unieke denk- en werkwijze in de medische 
wereld. Eentje die in Nederland voorlopig 
onhaalbaar blijkt in de praktijk. Het aanbieden 
van zowel medicatie als de bijbehorende zorg, 
is hier mede door beperkende wetgeving en de 
rol van zorgverzekeraars simpelweg onmogelijk. 
Hoe anders is dat in Duitsland. “In 2018 kreeg ik 
de vraag waarom we in Nederland en Duitsland 
niet werken zoals ze dat in Engeland doen, als het 
aankomt op de zorg voor chronisch zieken. Daar 
bestaat al lang een systeem waarbij nauw wordt 
samengewerkt tussen apotheek en thuiszorg. Ik 
besloot de mogelijkheden eens te onderzoeken”, 
vertelt de ervaren rot op het gebied van farmacie. 
Gauw genoeg bleken er in Duitsland wél opties op 
dat vlak te zijn. “In Nederland werkt de thuiszorg 
niet samen met apothekers. In Duitsland gebeurt 
dat wel. Dat geeft ISP de mogelijkheid om daar 
niet alleen de medicatie voor chronisch zieken 
te regelen, maar ook de zorg. Patiënten worden 
begeleid door een verpleegkundige, die de 
benodigde zorg aan huis faciliteert. Dat gaat in 
veel gevallen om het toedienen van medicatie via 
een infuus.”     

Zorg op maat
ISP zag in 2019 het levenslicht. Niet met een 
vestiging in Duitsland, maar eentje aan de 
Nederlandse kant van de landsgrens. Een 
bewuste keuze. “In Duitsland is het enkel voor 
een apotheker mogelijk om een apotheek te 
bezitten. Dat is daar een keiharde voorwaarde. 
Zodra de apotheker sterft, houdt de apotheek - 
in eerste instantie althans - op te bestaan. Dat 
zou zeer kwalijk zijn voor patiënten die op ISP 
vertrouwen. In Nederland is die eis er niet. Mocht 
de apotheker van het Duitse hoofdkantoor komen 
te overlijden, dan loopt het werk van ISP via de 
Nederlandse vestiging gewoon door”, legt Martin 
uit. Het strookt precies met zijn drijfveer, waarbij 

altijd gedacht wordt in het belang van de cliënt. 
Zijn snelgroeiende onderneming biedt Duitse 
patiënten de benodigde zorg op maat. “Ook in 
Duitsland blijft de patiënt onder toezicht staan 
van een arts, maar de geneesmiddelen gaan dus 
naar de thuiszorg in plaats van het ziekenhuis. 
Het is ons doel om de patiënten te ‘ontzorgen’ en 
hun levenskwaliteit te verbeteren.”

 

 
Helpende hand
Het is een even grensoverschrijdend als nobel 
streven. Eentje met de nodige haken en ogen 
op het vlak van wettelijke regelgeving in zowel 
Nederland als Duitsland, op diverse fronten. Waar 
liggen de juridische grenzen in wat wel en niet 
mag? “Vragen waar specifieke kennis voor nodig 
was, die ik vond bij LexQuire. Hun adviserende 
rol op het gebied van regelgeving zorgde voor 
welkome ondersteuning bij het inrichten van de 
grensoverschrijdende werkzaamheden van ISP.” 
Het is een helpende hand die met werknemers 
van zowel de Duitse als Nederlandse nationaliteit 
geen overbodige luxe is. “In beide landen geldt 
andere wetgeving op bijvoorbeeld het gebied 
van arbeidsrecht en zorgrecht”, weet Martin. 
“LexQuire heeft kennis van de markt en de 
geldende zorgwetten aan beide kanten van de 
grens.” Het zorgt ervoor dat men zich bij ISP kan 
focussen op hetgeen ze het liefste doen: het 
faciliteren van zorg op maat, waarbij het belang 
van de patiënt altijd voorop staat.     

Martin Rinkens,  
International  

Specialty Pharmacy 

“De wens van de klant  
prevaleert te allen tijde  

boven andere belangen.”
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De geschillenregeling 
Gabriel Spera, advocaat en partner LexQuire Tax & Law

Met enige regelmaat hebben aandeelhouders in zowel grote als kleine ondernemingen 
onenigheden. Vaak worden belangrijke rechten zoals het stemrecht of het recht op 
dividend beperkt of geheel ontnomen. Hierdoor kan de aandeelhouder aanzienlijke 
schade ondervinden, waardoor een verdere samenwerking onmogelijk wordt.  
De aandeelhouders komen niet meer tot een akkoord en er kunnen geen besluiten 
worden genomen. Ook de bedrijfsvoering komt dan onder druk te staan. 
De wet biedt verschillende mogelijkheden om aandeelhoudersgeschillen op te lossen, 
waaronder het starten van een juridische procedure. In deze bijdrage zal kort worden 
ingegaan op de wettelijke geschillenregeling. Deze geschillenregeling voorziet in (i) een 
uittredingsprocedure en (ii) een uitstotingsprocedure. 

De uittredingsprocedure 
Op het moment dat de rechten van 
aandeelhouder A zodanig zijn geschaad, is 
het mogelijk dat aandeelhouder A van de 
medeaandeelhouder of de vennootschap 
vordert dat zijn aandelen worden overgenomen. 
De rechten van aandeelhouder A dienen zodanig 
te zijn geschaad dat van hem in redelijkheid 
niet meer kan worden verwacht dat hij alsnog 
deelneemt in de vennootschap.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stelselmatig 
nalaten van een dividenduitkering zonder een 
nadere motivering aan de aandeelhouder 
te verstrekken of het feitelijk beperken van 
de stemrechten van de aandeelhouder in de 
algemene vergadering van aandeelhouders. 

De uitstotingsprocedure 
Daarnaast is het mogelijk om de dwarsliggende 
aandeelhouder uit te stoten. Hierbij kan 
aandeelhouder A van aandeelhouder B 
vorderen dat B zijn aandelen overdraagt aan 
de andere aandeelhouders. Deze procedure 
wordt geïnitieerd indien  de gedraging 
van aandeelhouder B de belangen van de 
vennootschap zodanig schaadt of heeft geschaad, 
dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap 
in redelijkheid niet kan worden geduld. Denk 
bijvoorbeeld aan een situatie waarin de 
aandeelhouder een impasse veroorzaakt in de 
besluitvorming. De eisende aandeelhouder dient 
minimaal 33% van de aandelen te houden, wil hij 
deze procedure aanvangen. 

Het vaststellen van de aandelenprijs 
Tevens is het mogelijk dat beide aandeelhouders 
een overeenstemming bereiken waarin 
zij overeenkomen dat de dwarsliggende 
aandeelhouder de vennootschap zal verlaten en 
de aandelen zal verkopen. Dan bestaat er enkel 
nog een geschil omtrent de verkoopprijs.  Beide 
partijen kunnen dan de rechter gezamenlijk 
verzoeken om een redelijke verkoopprijs voor de 
aandelen vast te stellen. Het is ook mogelijk om 
een deskundige te benoemen die op grond van 
bepaalde aanwijzingen of instructies van partijen 
tot een prijsvaststelling komt.
 

Vrijwillige geschillenregeling
Aandeelhouders kunnen in de statuten of 
in de aandeelhoudersovereenkomst ook 
geheel afwijken van de hiervoor genoemde 
geschillenregeling. Afhankelijk van de gemaakte 
afspraken kunnen partijen tevens kiezen voor 
een bindend advies of arbitrage. Hierbij is het 
van belang dat de overdracht van de aandelen 
niet onmogelijk of uiterst bezwaarlijk wordt 
gemaakt. Indien hierin een onredelijke prijs  
wordt voorgesteld, zal de rechter hier ook geen 
rekening mee houden. 

Welke procedure? 
De eisende aandeelhouder moet in beide 
procedures aan strenge vereisten voldoen. Om 
te bepalen welke procedure van toepassing is, 
is het van belang wie geschaad is en wat het 
aandeelhoudersbelang is. Indien de statuten 
voorzien in een geschillenregeling, heeft deze 
voorrang op de wettelijke regeling. Afhankelijk 
van de inhoud daarvan zal de dwarsliggende 
aandeelhouder zijn aandelen moeten aanbieden. 
Indien de vennootschap is geschaad, dan zal een 
uitstotingsprocedure op zijn plaats zijn. Indien de 
(minderheids-)aandeelhouder is geschaad in 
zijn rechten, dan kan de uittredingsprocedure 
worden ingesteld tegen de medeaandeelhouders 
of de vennootschap. 

“De wet biedt verschillende  
mogelijkheden om  

aandeelhoudersgeschillen  
op te lossen.”

Gabriel Spera 
advocaat en partner 
LexQuire Tax & Law
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Een waardevol netwerk dankzij 
beheersen van specifieke  
sociale vaardigheden 

Staszek Rutkowski, bestuurder EFF holding B.V.

Hoewel zijn naam in eerste instantie 
wellicht anders doet vermoeden, is 
Staszek Rutkowski een geboren en 
getogen Limburger. Eentje met een 
diploma rechten van de universiteit 
Maastricht, met daarbij twee 
afgeronde masters op het gebied 
van ondernemingsrecht, op zak. 
Tijdens zijn studententijd kreeg hij 
de theoretische handvaten die hem 
tegenwoordig goed van pas komen als 
bestuurder bij EFF B.V., al bleek met 
name ook de praktijk een waardevolle 
leerschool. In een rol waarin hij 
dagelijks te maken heeft met een 
diversiteit aan culturen en karakters, 
weet Staszek als geen ander waar 
zijn clientèle én netwerk behoefte 
aan heeft en wat men als prettige 
omgangsvormen ervaart. 
 

“Het opbouwen van een  
vertrouwensband is evident.”

“Mijn opa is van Poolse komaf”, verklaart Staszek 
Rutkowski zijn familienaam. “Als mensen me 
niet kennen, beginnen ze meestal automatisch 
in het Engels te praten. Ze nemen gemakshalve 
aan dat ik de Nederlandse taal niet machtig ben.” 
Het is een praktijkvoorbeeld waarmee hij de 
importantie van goed ontwikkelde persoonlijke, 
emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden 
in het (bedrijfs)leven – zogeheten ‘softskills’ – 
onbedoeld onderstreept. Sinds hij aan de slag 
ging als bestuurder van EFF merkt hij iedere 
dag opnieuw het belang van een correcte en 
persoonlijke benadering van gesprekspartners. 
“Het opbouwen van een vertrouwensband is 
evident. Het zorgt voor goede relaties binnen 
je netwerk en die zijn enorm waardevol om te 
hebben.”

Vertrouwensband
Al in 2011, toen Staszek tijdens zijn studie aan de 
slag ging bij een trustkantoor, kreeg hij regelmatig 
te maken met mensen uit verschillende culturen. 
Een diversiteit aan achtergronden, die vraagt 
om specifieke benaderingsvormen. “Hoe 
spreek je iemand aan en hoe ga je gekleed? De 
antwoorden op dit soort vragen variëren en zijn 
afhankelijk van meerdere factoren. Ze zijn echter 
van groot belang bij de ontwikkeling van een 
vertrouwensband met de personen aan de andere 
zijde van de gesprekstafel.” De bestuurder wil er 
maar mee aangeven hoe groot het belang van 
prettig contact is. “Aan het eind van een traject 
krijg je daar de waardering voor. Als je relatie 
weet dat het inhoudelijk op persoonlijk vlak goed 
zit, dan heeft hij of zij het vertrouwen dat ook 
de uitvoering van de werkzaamheden goed gaan 
komen.” Een tactiek die Staszek als bestuurder 
van EFF dagelijks toepast.
In de zomer van 2021 besloot hij een nieuwe 
uitdaging te omarmen, na een moment van 
bezinning tijdens de coronapandemie. 
 

“Ik zocht naar een functie als bedrijfsjurist en 
vond die bij een bedrijf in de kansspelsector. Kort 
na mijn indiensttreding daar werd ik benaderd 
door de aandeelhouders van EFF. Een kans 
die ik met beide handen heb aangegrepen.” 
EFF houdt zich in de breedste zin bezig met 
vermogensbeheer, voor een ondernemersfamilie. 
Dit vermogensbeheer bestaat onder andere 
uit het houden van belangen in verschillende 
ondernemingen en het zoeken van interessante 
investeringsprojecten. “Die projecten zijn heel 
breed maar vrijwel altijd maken we tijdens zo’n 
proces gebruik van de specifieke kennis van 
externe adviseurs, bijvoorbeeld advocaten en 
fiscalisten.”
 
Waardevol netwerk
Eind 2022 stond LexQuire Tax & Law Elemental 
Holding S.A. (een internationaal opererend 
recyclingbedrijf), waarin EFF ook een belang 
heeft, bij tijdens een investeringsronde 
waarmee zo’n 290 miljoen dollar was gemoeid. 
“Wereldwijd zijn er daar zo’n 1.100 medewerkers 
in dienst, afkomstig uit allerlei landen. Ook daar 
zijn de softskills dus weer enorm belangrijk bij 
het opbouwen van een waardevol netwerk.” Dat 
Staszek dat aspect zelf tot in de puntjes beheerst, 
blijkt wel uit het feit dat hij inmiddels een kring van 
knappe koppen om zich heen heeft verzameld, 
die hij blindelings vertrouwd. “Notaris Bonny 
Broen van LexQuire ken ik bijvoorbeeld al vele 
jaren. Als specialist ondernemingsrecht regelt zij 
diverse notariële zaken voor me. Denk daarbij aan 
werkzaamheden rondom grensoverschrijdende 
fusies, herstructureringen en het opzetten van 
Nederlandse vennootschappen. Ook met notaris 
Branko Reumkens en advocaten Gabriel Spera en 
Lode Eymael van LexQuire werk ik prettig samen. 
Het onderschrijft nogmaals het belang van 
langdurige relaties en adviseurs waarop je kunt 
bouwen en vertrouwen binnen een netwerk.” 

Staszek Rutkowski 
EFF holding B.V.
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fiscale verschillen tussen landen 
Bij transacties binnen een concern hebben de 
onderliggende verrekenprijzen direct invloed op 
de winst en daarmee op de belastingheffing in 
het land waar een entiteit gevestigd is. Dit komt 
door verschillen in belastingdruk tussen landen 
of door het gebruiken van verliezen in andere 
landen. Daardoor kan het verleidelijk zijn om 
winsten kunstmatig te verplaatsen binnen uw 
concern. 

Als voorbeeld nemen we een BV die aan haar 
gelieerde Duitse vennootschap GmbH een 
halfproduct X levert. Hoeveel moet de BV 
voor halfproduct  X rekenen? Zeker als de BV 
halfproduct X alleen verkoopt aan de GmbH en 
niet aan derden, hoe weet zij dan dat ze er een 
juiste prijs voor berekent? De GmbH maakt al jaren 
verlies, terwijl de BV winst maakt. Als halfproduct 
X nu wordt verkocht tegen een lage prijs, wordt 
de winst bij de BV lager, terwijl de GmbH een 
hoger resultaat heeft en dus minder verlies leidt.  
De belastingdruk voor het concern wordt daarmee  
verlaagd. Doen dus, denkt u misschien? Nee,  
dat zou zeer onverstandig zijn. Immers, de  

 
 
belastingdienst in Nederland zou kunnen 
stellen dat de prijs voor halfproduct X te laag 
is en een correctie gaan opleggen. Vervolgens 
is het maar de vraag of de belastingdienst in 
Duitsland deze correctie wel wil volgen. Gebeurt 
dit niet, dan is er sprake van dubbele heffing.  
 

doorbelasting kosten 
Een ander risico is bijvoorbeeld de doorbelasting 
van kosten door het hoofdkantoor van een 
concern. Fiscaal is dan van belang vast te stellen 
of sprake is van door te belasten concerndiensten 
of door het hoofdkantoor zelf te dragen 
aandeelhouderskosten. Dubbele belastingheffing 
ontstaat indien de belastingdienst van het 
land van het hoofdkantoor de kosten ziet als 
concerndiensten en de belastingdienst van het 

Wat is transfer pricing?
Wanneer u als onderneming met voldoende 
omvang in verschillende landen actief bent, bent 
u verplicht om te werken met transfer pricing. 
Wat betekent dat in de praktijk en wat moet 
u hiervan vastleggen? Laten we beginnen met 
wat transfer pricing is. Transfer pricing, in het 
Nederlands verrekenprijzen genoemd, zijn de 
prijzen die je voor producten en diensten moet 
rekenen binnen het concern. De prijzen moeten 
gebaseerd zijn op marktconforme bedragen. 
Deze verrekenprijzen dienen “at arms length” 
te worden bepaald. Dit houdt in dat wanneer 
u binnen uw concern zaken doet, de prijzen 
voor onderlinge transacties moeten worden 
berekend op basis van voorwaarden die ook 
tussen onafhankelijke partijen zouden gelden. 

Regelgeving omtrent transfer pricing
De laatste jaren is er steeds meer regelgeving 
gekomen over transfer pricing. De organisatie 
van ontwikkelde economieën, de OESO, heeft 
richtlijnen ontwikkeld die ervoor moeten zorgen 
dat grensoverschrijdende transacties binnen een 
concern op een zakelijke manier worden geprijsd. 
Deze richtlijnen heeft Nederland vertaald naar 
een Verrekenprijzenbesluit. Recent heeft het 
ministerie van Financiën deze weer aangepast.  
 
Zoals vermeld, verandert de regelgeving 
voortdurend. Maar u vraagt zich misschien af 
waarom u binnen uw concern rekening dient te 
houden met transfer pricing.

Sommige van onze klanten kijken naar de mogelijkheden om in het buitenland 
te ondernemen. Anderen doen het al langer. Dat brengt kansen, maar zeker ook 
uitdagingen met zich mee. De spelregels waar u als internationale ondernemer mee 
te maken krijgt, zijn complex en veranderen voortdurend. Zowel juridisch, maar ook 
fiscaal. En over één specifiek fiscaal aspect wil ik het hier met u hebben: transfer pricing. 
Transfer pricing is momenteel een van de belangrijkste fiscale kwesties waar grotere 
internationale ondernemers voor staan.

Ondernemen in het buitenland: 
transfer pricing is hot!

 Belastingadviseur Frodo Oude Groeniger over transfer pricing

 
“Het kan verleidelijk zijn  

om winsten kunstmatig te  
verplaatsen binnen uw concern.”
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land van de dochtermaatschappij de kosten ziet 
als aandeelhouderskosten. De gemaakte kosten 
kunnen in dit geval in geen enkel land worden 
afgetrokken. Kortom, genoeg reden om aan 
transfer pricing aandacht te schenken.

wettelijke verplichtingen en boetes
Andere redenen om transfer pricing 
serieus te nemen zijn de wettelijke 
verplichtingen die concerns hebben. Zo zijn 
er documentatieverplichtingen voor concerns 
waarvan de totale groepsopbrengsten op 
jaarbasis meer dan 50 miljoen euro bedragen. 
Er dient dan een groepsdossier (masterfile) en 
diverse lokale dossiers (local files) te zijn. 

 

 

 
Deze documentatie geeft belastingdiensten 
inzage in de winstverdeling binnen het 
concern en de gehanteerde verrekenprijzen. 
De documentatie bestaat onder meer uit een 
beschrijving van de activiteiten, functies en 
risico’s van de onderneming. Voor concerns met 
een geconsolideerde omzet van meer dan € 750 
miljoen, geldt daarnaast een jaarlijkse Country-
by-Country reporting verplichting (CbC-rapport). 

In Nederland gelden strikte sancties bij het niet 
voldoen aan de administratie verplichtingen voor 
transfer pricing. Als u geen masterfile, local file en 
een CbC rapport (indien van toepassing) opmaakt, 
riskeert het concern zowel een bestuurlijke boete 
van maximaal € 870.000 als strafrechtelijke 
sancties en een omkering van de bewijslast. 
In het Verrekenprijzenbesluit benadrukt de 
staatssecretaris bovendien dat de belastingdienst 
boetes oplegt wanneer verrekenprijzen leiden 
tot onzakelijke verschuiving van winst. Het is 
dus verstandig om zorgvuldig met de interne 
transacties om te gaan.

U begrijpt uit het bovenstaande dat het daarom 
steeds belangrijker is geworden om goed op te 
letten bij het vaststellen van de verrekenprijzen in 
uw concern. Het credo hier: zorg dat de transfer 
pricing documentatie op orde is!

Frodo Oude Groeniger 
Belastingadviseur 
LexQuire Tax & Law

“In Nederland gelden strikte  
sancties bij het niet voldoen aan  

de administratieve verplichtingen  
voor transfer pricing.”
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