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Overdracht van ondernemingen
Een overzicht van onze dienstverlening inzake overdracht van handelsfondsen en ondernemingen (M&A)

Overdracht van ondernemingen

Overdracht in ruime zin
Verschillende motieven kunnen aan de
grondslag liggen van de overdracht van 'een
onderneming'. In functie van die verschillende
motieven zijn er ook meerdere manieren om een
onderneming over te dragen.
De meest eenvoudige manier is een overdracht
van aandelen (share deal). Men draagt de
onderneming in zijn geheel over, met inbegrip
van alle rechten, plichten, contracten,
vergunningen, edm. In de regel is dat voor de
overdrager (fiscaal) ook de meest interessante
manier.
Evenzeer kan men er evenwel voor kiezen om
de (aandelen van de) onderneming als dusdanig
te behouden en enkel het handelsfonds
overdragen (asset deal). Dat is evenwel
meteen een veel complexere aangelegenheid,
waarbij het vooral van groot belang is dat het
voorwerp goed is omschreven. Nog een andere
situatie is deze waarin niet het volledige
handelsfonds wordt overgedragen, maar enkel
bepaalde onderdelen ervan.
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Specifiek in een familiale context bestaan er
mogelijkheden om de overdracht voor beide
partijen fiscaal interessant uit te werken. Onder
bepaalde voorwaarden kan u sinds enkele jaren
de aandelen belastingvrij aan de volgende
generatie schenken. Bovendien hoeft u daarbij
niet noodzakelijk de controle te verliezen, of de
inkomsten. Door bijvoorbeeld het vruchtgebruik
voor te behouden of de aandelen in te brengen
in een burgerlijke maatschap is het perfect
mogelijk om de twee te combineren: een fiscaal
interessante (familiale) overdracht en toch
nog verder de touwtjes in handen houden. U
kunt zelfs de controle over uw overlijden heen
organiseren, dit alles op uw maat en in functie
van uw concrete wensen en doelstellingen.
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Begeleiding bij de verschillende fasen van het
overnameproces
diligence tot het volledig afbreken van de
onderhandelingen.

Due diligence
Bij een overdracht van aandelen zowel als bij
een overdracht van handelsfonds is het aan te
raden om op voorhand goed te weten wat u
precies koopt. U wil geen zaak overnemen om
naderhand te moeten vaststellen dat bepaalde
vergunningen ontbreken of niet verlengd kunnen
worden, dat de bodem verontreinigd is of dat de
intellectuele eigendomsrechten niet op naam
staan van de onderneming. Gevallen zoals een
management buy out of een transactie tussen
twee bestaande aandeelhouders uitgezonderd,
begint een overnameproces daarom best met
een grondige due diligence.
In essentie is een due diligence een risico
analyse. De situatie van de vennootschap of het
handelsfonds zo goed mogelijk in kaart brengen
om vervolgens de risico’s te beoordelen: hoe
waarschijnlijk is het dat ze zich voordoen en wat
zou desgevallend de impact kunnen zijn? Pas
daarna kan u met kennis van zaken het contract
zelf (verder) onderhandelen. Mogelijks zal u de
prijs opnieuw willen bespreken of zekerheden
willen van de verkoper. Of er zal een
opschortende voorwaarde ingelast moeten
worden. In het slechtste geval leidt een due
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Bright kan u bijstaan bij het organiseren van
dergelijk onderzoek en kan ook inhoudelijk vele
aspecten voor haar rekening nemen. Alles wat
betreft de vennootschap, de intellectuele
eigendomsrechten, commerciële en andere
contracten, de situatie van de roerende en
onroerende rechten zijn zaken die juridisch van
aard zijn en die wij voor u kunnen analyseren.
Voor de aspecten die een andere dan juridische
expertise vergen wordt samengewerkt met
onder meer accountants en revisoren,
bodemdeskundigen en specialisten inzake
verzekeringen. Wij hebben ons eigen netwerk
van contacten maar werken evenzeer met uw
accountant, verzekeringsmakelaar of
bodemdeskundig

Voorovereenkomsten
Een due diligence gaat bij voorkeur gepaard met
reeds een minimum aan contractuele afspraken,
een confidentialiteitsovereenkomst of nondisclosure agreement (NDA) bijvoorbeeld die de
kandidaat-overnemer de verplichting oplegt om
alle informatie waarvan hij in het kader van de
due diligence kennis neemt als strikt confidentieel zal beschouwen en dat hij die verplichting
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ook oplegt -en zich daar desgevallend zelfs
sterk voor maakt- aan alle mensen die hij bij zijn
onderzoek betrekt. Of een exclusiviteitsovereenkomst die bepaalt dat voor een afgesproken
termijn, veelal de termijn nodig voor de due diligence, de kandidaat-verkoper de onderneming
of het fonds niet aan een derde mag verkopen.
Soms zijn partijen het al wel eens over bepaalde
principes en kan al een intentieovereenkomst
of -verklaring of een letter of intent (LOI). Partijen engageren zich reeds ten aanzien van elkaar om na verder onderzoek en mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, tot een definitieve overeenkomst te komen. Ook daardoor
kan de kandidaat-verkoper niet meer vrijblijvend
een mogelijks nog betere koper voor zijn onderneming of handelsfonds gaan zoeken.
Bright kan u bijstaan bij zowel het onderhandelen van dergelijke voorovereenkomsten als bij
het opstellen dan wel reviseren ervan.

Eigenlijke overdracht
Uiteraard kunnen wij u tot slot ook bijstaan bij de
finale onderhandelingen en de redactie van de
eigenlijke transactieovereenkomst.
Ook al heeft u alles op voorhand grondig in kaart
gebracht en de risico’s ingeschat, er zullen altijd
wel zaken zijn die u niet voldoende heeft kunnen
verifiëren of waaromtrent u twijfelt aan de juistheid of volledigheid van de u voorgelegde stukken en/of meegedeelde informatie. Middels be-
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paalde verklaringen en garanties van de verkoper kunnen de gevolgen daarvan aanzienlijk
worden ingeperkt. Indien nodig wordt aan één
en ander een zekerheid zoals een bangarantie
of persoonlijke borgstelling gekoppeld, of wordt
er gewerkt met een escrow account. Of er wordt
gewerkt met opschortende voorwaarden.
In het kader van de redactie van de eigenlijke
transactieovereenkomst hebben wij aan de zijde
van de overnemer ook steeds aandacht voor de
maximale bescherming van hetgeen deze overneemt. Denken we aan een niet-concurrentiebeding, een niet-afwervingsbeding ten aanzien van
cliënteel maar zeker ook ten aanzien van personeel, eventueel bepaalde afspraken in verband
met verdere bijstand van de verkoper, omtrent
de introductie bij klanten en leveranciers, omtrent intuitu personae contracten, edm. Ten
voordele van de verkoper kan het om fiscale redenen van belang zijn om contractueel in een
overdrachtsbeperking te voorzien.
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Overdracht in familiale context
Een overdracht van een onderneming vindt niet
zelden in een familiale context plaats. Zulk een
overdracht kan ingegeven zijn vanuit een dubbele betrachting. Ofwel wil de ondernemer zijn
zaak eenvoudigweg overdragen aan de volgende generatie (in dat geval is de vraag hoe de
overdracht fiscaal op de meest optimale wijze
kan worden bewerkstelligd), ofwel wil de ondernemer zijn bedrijf in feite nog niet overdragen,
maar wil hij enkel aan fiscale successieplanning
doen (in dat geval is de vraag hoe het bedrijf
(fiscaal) wel kan worden overgedragen, maar de
ondernemer tegelijk de zeggenschap over en de
inkomsten uit de zaak kan behouden).
Controle- en inkomstenbehoud kunnen op verschillende manieren n.a.v. een schenking worden ingebouwd en verzekerd. De schenking zelf
kan plaatsvinden onder de gewenste voorwaarden, lasten en modaliteiten. Door zich bijv. het
vruchtgebruik op de aandelen voor te behouden,
behoudt de schenker zich niet alleen het stemrecht op de geschonken aandelen voor (de
schenker houdt zo binnen de schoot van de algemene vergadering de touwtjes stevig in handen), maar hij behoudt ook levenslang het recht
op de inkomsten (dividenden) op de aandelen.

uitweg. De controlevehikels bij uitstek bij een familiale planning zijn de burgerlijke maatschap en
de stichting. Een dergelijke planning laat de ondernemer toe zijn aandelen (fiscaal) over te dragen maar een volledige en exclusieve controle
over zijn bedrijf te behouden. Via een gedegen
vermogensplanning kan de ondernemer overigens ook ná zijn overlijden de spelregels bepalen en de opvolging van zijn levenswerk verzekeren, dit alles in functie van de eigen wensen
en doelstellingen.
Bright helpt haar cliënten bij het opzetten van
dergelijke planningen, waarbij de noden en de
wensen van de cliënt centraal staan. Vermogensplanning krijgt namelijk voor iedere cliënt
een andere invulling.
Bij het opzetten en de uitwerking van een planning moeten uiteraard waar nodig afwegingen
worden gemaakt (bijv. voor welke notaris wordt
er geschonken, moet er voorafgaand een bepaalde reorganisatie plaatsvinden, moet er voorafgaand een testattest worden aangevraagd,
etc.). Bright helpt en begeleidt u hierbij graag.

Wil men zich een meer doorgedreven en actievere controle voorbehouden, dan biedt de oprichting van een controlestructuur een perfecte
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M&A en andere rechtstakken
Door haar team van advocaten gespecialiseerd
in alle materies van het recht, beschikt Bright
ook over de nodige expertise om u in overlappende rechtsmateries volledige bijstand te verlenen.
Immers, vaak brengen overnames ook fiscale
voordelen of implicaties met zich mee. Ook op
het gebied van het arbeidsrecht, intellectuele eigendomsrecht, handelscontractenrecht, enz.
kan Bright steunen op een ervaren team van gespecialiseerde advocaten of adviseurs.

Bright. Juridische adviseurs & advocaten
Kwadestraat 157/20, 8800 Roeselare

info@b-right.be
www.b-right.be

6

T. +32 (0)51 20 28 76
F. +32 (0) 21 28 76

Overdracht van ondernemingen

Contact en meer info

Disclaimer

Indien u nog vragen zou hebben omtrent onze
dienstverlening inzake overdracht van ondernemingen, aarzel dan niet om ons te contacteren via

Deze brochure is louter bedoeld als een informatiedocument, en kan in geen geval gekwalificeerd
worden als een voorstel of offerte door Bright.





info@b-right.be
+32 51 20 28 76
www.bright.legal

Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen en slechts
bindend op basis van een geïndividualiseerde offerte, waar eveneens de algemene voorwaarden
van Bright deel van uitmaken (http://www.bright.be/algemenevoorwaarden).
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
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