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Hoe voorkom ik dat een 
earn-out leidt tot een 
burn-out? 
 

Overnamecontracten bevatten vaak een earn-out 

clausule. Dit houdt in dat een deel van de 

overnamesom pas wordt uitgekeerd als aan 

bepaalde voorwaarden wordt voldaan, doorgaans 

een resultaatdoelstelling voor de toekomst. 

Een voorbeeld 

De overnamesom is 15 miljoen euro, waarvan 30% 

pas na 3 jaar wordt uitgekeerd als de netto winst in 

de tussenliggende periode niet lager is geweest dan 

2 miljoen euro per jaar.  

De voordelen van een earn-out 

Een earn-out biedt diverse voordelen bij een 

overname. Zo kan een earn-out ervoor zorgen dat de 

verkoper (DGA) aan de onderneming verbonden blijft 

en hiermee de continuïteit voor een bepaalde 

(overgangs)periode wordt gewaarborgd. Ook kan een 

earn-out uitkomst bieden als er een verschil van 

mening ontstaat tussen koper en verkoper over de 

waardering van de onderneming. In dit geval zorgt 

een earn-out voor een eerlijke prijsbepaling van de 

onderneming. Doordat een deel van de 

overnamesom afhankelijk is van de performance (in 

beginsel de toekomstige kasstromen) van de 

onderneming, wordt de koper beschermd tegen 

tegenvallende prestaties. Een kat in de zak kopen 

kan zo deels worden voorkomen.  

Tot slot kan een earn-out helpen om de financiering 

van de transactie makkelijker rond te krijgen. De 

koper hoeft in eerste instantie slechts een deel van 

de koopprijs te betalen (en te financieren). De earn-

out betalingen kunnen vervolgens bij voldoende 

winstgevendheid worden gedaan uit de vrijgekomen 

kasstromen van de onderneming. 

Maar let op… 

Echter, earn-outs kunnen in veel gevallen ook leiden 

tot veel discussies tussen de koper en verkoper na 

de overname. Zo kan een slechte uitwerking van de 

earn-out clausule in de transactiedocumentatie 

(intentieverklaring, koopovereenkomst) leiden tot 

interpretatieverschillen tussen de koper en verkoper. 

Is de earn-out bijvoorbeeld wel gebaseerd op dat 

deel van het resultaat waar de verkoper nog invloed 

op heeft? Zijn de targets wel realistisch bepaald? Kan 

een tekort t.o.v. de resultaatdoelstelling in het ene 

jaar worden gecompenseerd met een overschot in 

het daaropvolgende jaar? Hoe wordt voorkomen dat 

lange termijn doelstellingen ten koste gaan van korte 

termijn doelstellingen? Het is dus van essentieel 

belang dat de definitie en werking (berekening) van 

de earn-out clausule zo duidelijk en volledig mogelijk 

wordt vastgelegd in de transactiedocumentatie.  
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Daarnaast moet een koper goed nadenken over de 

looptijd van het earn-out gedeelte. De verkoper 

(DGA) is plots werknemer en moet zich 

verantwoorden aan de koper. Een verkoper die 25 

jaar lang zijn bedrijf heeft opgebouwd heeft 

doorgaans moeite met  het afleggen van 

verantwoording aan de koper. Bovendien wil een 

strategische koper graag integreren en een earn-out 

kan dit in de weg staan. Enerzijds biedt een langere 

looptijd van de earn-out periode meer bescherming 

voor koper, maar een verkoper wil niet tot in den 

eeuwigheid aan de koper gebonden blijven. Hoe 

langer de looptijd van een earn-out, hoe groter het 

risico op frictie tussen verkoper en koper. 

Als laatste kunnen er aan de earn-out constructie op 

zichzelf flinke risico’s kleven. Een voorbeeld hiervan 

is het fiscale risico dat ontstaat bij earn-out 

constructies. Zo kunnen de earn-out betalingen aan 

de verkoper door de fiscus worden bestempeld als 

een (management) vergoeding voor geleverde 

diensten aan de verkochte onderneming, in plaats 

van een vergoeding voor de aandelen. In dit geval 

kan de fiscus de volledige earn-out betalingen 

oormerken als belastbaar loon en hiervoor een 

naheffing opleggen. Dit risico kan uiteindelijk terecht 

komen bij de overgenomen onderneming en dus bij 

de koper.  

Het middel moet bij het doel 
passen 

Uiteindelijk moet een middel bij het doel passen. Bij 

groeiende ondernemingen past een earn-out vaak 

goed omdat zo de groeipremie op de koopprijs 

geïntegreerd kan worden in de earn-out. Bovendien 

kan bij een hoge afhankelijk van de verkoper een 

earn-out zorgen voor een effectieve transitieperiode. 

Uiteindelijk is het belangrijk een earn-out clausule zo 

simpel mogelijk te houden en er goed bij stil te zijn 

wat voor implicaties dit heeft voor zowel de verkoper 

als de koper.  

Voorkom verrassingen, laat u 
adviseren 

Grant Thornton heeft ruime ervaring bij het 

begeleiden van zowel kopers als verkopers bij de 

aan- en verkoop van ondernemingen. De specialisten 

van het Transactional Advisory Services team bieden 

ondersteuning gedurende het gehele 

transactieproces. Zo adviseren wij klanten al tijdens 

de onderhandelingsfase over een geschikte earn-out 

constructie, inclusief een heldere definitie en concrete 

berekeningsmethodiek.  

Onze Transaction Tax specialisten geven praktisch 

advies over de beoogde dealstructuur waardoor de 

fiscale risico’s die gepaard gaan met earn-outs 

voorkomen worden of beperkt blijven. Door onze 

specialisten vroeg in het proces te betrekken worden 

earn-out risico’s op voorhand gemitigeerd en 

voorkomt dit onaangename verassingen later in het 

transactieproces, of pas als de transactie afgerond is.  

Mochten er geschillen ontstaan tussen de verkoper 

en koper nadat de transactie is afgerond, dan kunnen 

onze waarderingsspecialisten worden ingeschakeld 

om als onafhankelijke deskundige een bindende 

uitspraak te doen over de uitkomst van de 

afgesproken earn-out constructie.  

Duidelijkheid voor de koper en 
verkoper  

Grant Thornton heeft onlangs transactie 

ondersteuning geleverd aan een grote internationale 

handelsonderneming bij de aankoop van een 

Nederlandse branchegenoot. Doordat wij al tijdens de 

onderhandelingsfase betrokken waren bij deze 

transactie, hebben wij onze klant van meet af aan 

kunnen adviseren over de dealstructuur. Hierdoor 

bestond er reeds bij het opstellen van de 

intentieverklaring duidelijkheid over de earn-out 

structuur voor zowel de koper als verkoper, waarbij 

de gezamenlijke doelstellingen van beide partijen 

werden gewaarborgd.  

Doordat de definitie en werking van de earn-out 

structuur duidelijk en concreet in de intentieverklaring 

waren vastgelegd, heeft dit niet geleid tot verhitte 

discussies in het verdere transactieproces en bij het 

opstellen van de koopovereenkomst.  

Tot slot hebben wij een externe en onafhankelijke 

adviseur aangesteld, die de hoogte van de 

toekomstige earn-out betalingen op een objectieve en 

onafhankelijke manier vaststelt, zodat ook in de 

toekomst discussies hierover tussen koper en 

verkoper worden voorkomen. 

Contact 

Transactional advisory services 

Wilfred van der Lee        Kim Leistra 

T 088 676 9816        T 088 676 9918 

E wilfred.vander.lee@nl.gt.com     E kim.leistra@nl.gt.com 


