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Indicatieve prijsbepaling van een niet-beursgenoteerd minderheidspakket 

een kader voor het bepalen van kortingen op de economische waarde 

Dit artikel ziet op die (Nederlandse) situaties van de prijsbepaling van een aandelenbelang waarbij de statuten en/of de 

aandeelhoudersovereenkomst geen of onvoldoende duidelijkheid verschaffen over de afnameplicht en de daarbij horende 

prijs voor een minderheidspakket. Hierbij kan sprake zijn van prijskortingen op de pro rate parte waarde.  

Om deze kortingen te bepalen wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt van methodes die afgeleid zijn van 

(literatuur)onderzoeken van aandelen van beursgenoteerde bedrijven. Deze studies zijn vaak gedateerd en ook is er geen 

consensus over de toepassing ervan. Deze zal er ook niet komen: Ieder bedrijf is tenslotte uniek en het zijn de specifieke 

omstandigheden van het geval die ook binnen een enkele onderneming al tot een groot verschil in kortingen kunnen leiden 

tussen de ene en de andere aandeelhouder. Vanwege het vaak specifieke waarderingskader van niet-beursgenoteerde 

ondernemingen zijn deze methoden echter niet geschikt. Het ene bedrijf is tenslotte het andere niet en zelfs twee 

minderheidsbelangen in dezelfde onderneming kunnen een verschillende prijs hebben. Deze methodes kunnen dan ook 

hooguit richting geven.  

Om te komen tot een bruikbaar kader voor het indicatief bepalen van deze kortingen voor minderheidsbelangen wordt in 

dit artikel allereerst de positie van de minderheidsaandeelhouder mét en zonder afnameplicht besproken gevolgd door de 

effecten die het ontbreken van een duidelijk afgebakende afnameplicht heeft op diens onderhandelingspositie. Op basis 

daarvan worden de mogelijke (prijs)kortingen besproken, waardoor deze kortingen tot stand komen en hoe deze 

gekwantificeerd kunnen worden.  

De verdere uitwerking hiervan vindt vervolgens plaats aan de hand van een discounted cashflow methode waarmee de 

economische waarde van een 100% belang is bepaald. Dividenduitkeringen dienen hierbij te zijn geprognosticeerd als de 

financiële positie (bijvoorbeeld, solvabiliteit, uitkeringstest) dit ook toelaat. Toepassing van de Adjusted Present Value 

Methode geniet hiertoe dan ook de voorkeur.  

Het eindresultaat is vervolgens een kader dat bij de indicatieve berekening van de prijs van een minderheidspakket wel 

rekening houdt met de ‘specifieke omstandigheden van het geval’.  

I. De positie van de minderheidsaandeelhouder mét afnameplicht: pro rate parte (?) 

Economisch beredenerend is er in beginsel geen reden voor een korting voor een minderheidspakket omdat een 

minderheidsaandeelhouder naar evenredigheid recht heeft op diens aandeel in de cashflows van de onderneming. De 

juridische literatuuri schaart zich bij het bepalen van de prijs voor een minderheidsbelang dan ook vrijwel unaniem achter 

een pro rata parte waarde. Hierbij wordt de waarde van een aandelenpakket naar evenredigheid van de totale waarde aan 

het aandelenpakket toegerekend. De gedachte hierachter is dat minderheidsaandeelhouders voldoende beschermd moeten 

worden tegen het gedrag van een controlerend aandeelhouderii. Het is volgens de juridische literatuur alleen redelijk om 

een minderheids- of incourantheidskorting toe te passen als het aandelenpakket ook recentelijk daarmee verworven is of als 

partijen dit contractueel zijn overeengekomen. 

Pro rata parte waarde bij afnameplicht, maar… 

Deze juridische benadering is in beginsel juist als sprake is van een afnameplicht
iii

, waardoor de medeaandeelhouder 

verplicht is om de betreffende aandelen te kopen. In beginsel, omdat in de praktijk ook bij een afnameplicht sprake kan zijn 

van een korting omdat:  

- (Jurdische) kosten om de afnameplicht af te dwingen 

De verkoper van een minderheidsaandeel mogelijk niet-verhaalbare (juridische) kosten moet maken om zijn positie af 

te dwingen. Voor de potentiele verwerver ontstaat hierdoor onderhandelingsruimte zolang deze kosten nog niet zijn 



 
   
   
  

 

 

© L.H.M. Schaareman MSc MiF RV, Aeternus B.V.      Pagina 2 / 10 

 

gemaakt. Het spreekt voor zich dat de relevantie hiervan afhankelijk is van hoe deze kosten zich verhouden tot de 

omvang van het financiële belang en de juridische positie van de minderheidsaandeelhouder.  

- Financierbaarheid van de transactie 

De financierbaarheid van de transactie een rol kan spelen. Ook in transacties met afnameplicht kan de financierbaarheid 

hiervan en wat daarover is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst een belangrijke 

rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij de economische waarde geen historisch referentiekader heeft. 

Indien blijkt dat een deel van de transactie middels bijvoorbeeld een earn-out of een vendorloan gefinancierd dient te 

worden dan komt hierin feitelijk een illiquiditeitsbeperking naar voren omdat voor dat deel dat niet contant wordt afgerekend 

sprake blijft van opportuniteitsbeperkingen. En dat deel van de illiquiditeitsbeperking dat geheel niet tot uitdrukking komt 

in de transactievoorwaarden leidt sowieso tot een korting.  

II. De positie van de minderheidsaandeelhouder zónder afnameplicht: kortingen 

In die situatie waarbij er onderhandelingsruimte ontstaat doordat er geen afnameplicht is zal men nog meer rekening moeten 

houden met de mate waarin de minderheidsaandeelhouder een nadeligere positie heeft dan de controlerend belanghouder. 

In de financieel-economische literatuur komen dan ook kortingen op de economische waarde voor. Zeker als er geen sprake 

is van een afnameplicht. 

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijk toe te passen kortingen dient men daarom allereerst zicht te krijgen op de 

positie van de minderheidsaandeelhouder. Hiertoe dient men zich allereerst af te vragen waarom een koper een niet-

beursgenoteerd minderheidspakket zou willen kopen?”iv De belangrijkste argumenten hiervoor zijn: 

- Het verkrijgen van dividend; 

- Profiteren van de waardecreatie van de onderneming; 

- Meestemmen bij belangrijke beleidsbeslissingen. 

In tegenstelling tot een controlerend aandeelhouder wordt de positie van de minderheidsaandeelhouder echter negatief 

beïnvloed door mogelijke benadeling door de controlerend aandeelhouder, beperkingen door informatie-asymmetrie en 

‘agency costs’ om zijn (rechts)positie te verdedigen en/of af te dwingen. 

De omvang van de kortingen wordt dan ook bepaald door de juridische positie – In hoeverre is er wel of geen afnameplicht 

geregeld? Wat bepalen de aandeelhoudersovereenkomst of de statuten wel? – van de minderheidsaandeelhouder maar ook 

de mate waarin hij daadwerkelijk controle kan uitoefenen over de cashflows van de onderneming.  

In de financieel-economische literatuur uit dit zich in zeggenschapskortingen (discount for lack of control’, ”DLOC”) en 

illiquiditeitskortingen (‘discount for lack of marketability, “DLOM”’). 

(i) Zeggenschapskorting (‘Discount for Lack Of Control’, ”DLOC”) 

gevolg van mogelijke benadeling, informatie-asymmetrie en agency problematiek 

Bij gebrek aan zeggenschap heeft een minderheidsaandeelhouder minder in te brengen tegen belangrijke 

aandeelhoudersbeslissingen zoals benoeming, ontslag en beloning voor het bestuur en dividendbeslissingen. Als het 

zeggenschapsrecht volledig wordt uitgehold resteert alleen nog een vermogensrecht.  

(Mogelijke) benadeling 

Een minderheidsaandeelhouder heeft pas grip op zijn aandeel in het kapitaal van de onderneming (lees: dividend) nádat het 

aan hem is uitgekeerd. Tot die tijd heeft een controlerend aandeelhouder veelal de positie om een 

minderheidsaandeelhouder te benadelen. Denk hierbij vooral aan: 

i. verleggen van nieuwe activiteiten waardoor de revenuen hiervan niet (meer) aan de onderneming toekomen waarin 

de minderheidsaandeelhouder een belang heeft; 
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ii. afromen van overtollige middelenv door: 

o het betalen van hogere niet-marktconforme/‘at arms-lenght’ vergoedingen voor werkzaamheden van de 

controlerend aandeelhouder danwel niet ‘at arms-length’ afname van  producten/diensten die aan hem 

gelieerd zijn; 

o het aangaan van activiteiten die vooral gunstig zijn voor de controlerend aandeelhouder, zoals 

financieringsverhoudingen met privé en/of gerelateerde entiteiten. 

Bekeken vanuit een juridisch perspectief kan de controlerend aandeelhouder dit alleen doen zolang dit binnen de (grijze) 

grenzen van de wet, en dan de ‘redelijkheid en billijkheid’ in het bijzonder, valt.  

Informatie-asymmetrie: geen recht op informatie dat afwijkt van het collectieve informatierecht van de AvA  

Volgens Mr. J W de Groot en mr. P.S. Bakker in hun artikel ‘REMEDIES VOOR DE ONTOEREIKEND GEÏNFORMEERDE 

AANDEELHOUDER’, is “het informatierecht van de individuele aandeelhouder beperkt tot de fysieke omgeving van de 

algemene vergadering. Daarbuiten hebben aandeelhouders, zo volgt uit de beschikking (red. ASMI-beschikking van 9 juli 

2010vi), immers geen recht op het verstrekken van door hen afzonderlijk verlangde informatie. Wie buiten het fysieke kader 

van de algemene vergadering geen recht heeft op informatie, ontbeert naar onze opvatting ook een rechtmatig belang bij 

verkrijging daarvan buiten dat fysieke kader.” 

De houder van een minderheidsbelang heeft dus geen recht op informatie dat afwijkt van het collectieve informatierecht 

van de AvA. En juist door zijn minderheidspositie kan deze dit collectieve informatierecht in een situatie met controlerende 

aandeelhouders niet uitoefenen. Gevolg daarvan is dat hij maar een beperkte inschatting kan maken van het reilen en zeilen 

van de onderneming anders dan uit publiekelijk beschikbare informatie en aan de AvA ter beschikking gestelde informatie 

blijkt. 

Deze informatie-asymmetrie kan ertoe kan leiden dat de minderheidsaandeelhouder maar ook een mogelijke willekeurige 

derde koper de geldstromen anders inschat vanwege een hogere mate van onzekerheid omtrent de toekomstverwachtingen 

door het ontbreken van (actuele) informatie. Op basis van de wel beschikbare gegevens dient men deze afslag aanvullend 

op de eerder beschreven benadeling in te schatten. Hierbij dient men er rekening mee te houden dat mogelijk sprake kan 

zijn van een overlapping tussen benadeling en informatie-asymmetrie. 

Agency costs problematiek  

Gelet op de mogelijke benadeling en informatie-asymmetrie staat voor een minderheidsaandeelhouder de vraag centraal in 

welke mate hij controle heeft over de geldstromen. Daarvoor maakt het uit of hij een ‘insider’ of een ‘outsider’ is; is hij of zij 

wel of niet operationeel verbonden aan de onderneming? Zo kan een bestuurder die een minderheidsaandeel houdt in de 

betreffende onderneming – een insider -  zelfs een informatie- en kennisvoorsprong ten opzichte van de 

meerderheidsaandeelhouder hebben en ook heeft deze hierdoor meer zicht en mogelijk ook meer grip op de geldstromen. 

Vaak is dit echter andersom en heeft de minderheidsaandeelhouder geen positie binnen de onderneming – outsider. Ook 

kan een minderheidsaandeelhouder worden uitgesloten tot toetreding in het bestuur of als werknemer; hij kan gemakkelijk 

van ‘insider’ ‘outsider’ worden.  

De minderheidsaandeelhouder kan verder hooguit beslissingen voorkomen door zijn stemrecht, maar kan geen beslissingen 

hierdoor initiëren. Het, voor zover mogelijk, beperken van deze informatie-asymmetrie gaat dan vaak gepaard met kosten, 

de zogenaamde ‘agency costs’. Bij deze ‘agency costs’ moet men ook denken aan niet-verhaalbare kosten die men moet 

maken om zijn of haar gelijk te halen via een juridische procedure.  

Indien bijvoorbeeld sprake is van wanbeleid waardoor een aandeelhouder in zijn belangen wordt geschaad, doordat 

transacties met gelieerde partijen niet ‘at arms-length’ plaatsvinden en activiteiten zijn of worden verlegd kan deze gebruik 

maken van zijn recht van enquête – Boek 2, titel 8, afdeling 2 BW. Indien uit deze enquêteprocedure blijkt dat sprake is 

(geweest) van wanbeleid kan de Ondernemingskamer verregaande maatregelen treffen, zoals vernietiging van een besluit, 

ontslag van een bestuurder, of zelfs ontbinding van de vennootschap. 
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Procedures zijn echter kostbaar en de aandeelhouder zal, economisch beredenerend, dan ook een kosten-baten afweging 

maken alvorens een dergelijke procedure aan te vangen. Zolang de benadeling minder is dan de ‘agency costs’ zal men 

deze voor lief nemen. 

Kwantificeren van DLOC: trade-off tussen afwijkende dividendstromen en ‘agency costs’ dien nog geen ‘sunk costs’ zijn 

Mogelijke benadeling, informatie-asymmetrie en agency costs zijn dan ook allesbepalend voor de omvang van de DLOCvii. 

Zij bepalen de mate van afwijking op de toekomstige rendementen en mogelijk een verkoopopbrengst ergens in de 

toekomst in vergelijk tot met een controlerend belang.  

De minderheidskorting kan dan ook worden gekwantificeerd door de contante waarde van de oorspronkelijk begrote 

geldstroom ten behoeve van het eigen vermogen (waarbij dividend = cashflow-to-equity) te vergelijken met de contante 

waardeviii hiervan na aftrek van het ingeschatte absolute bedrag van afromen (inclusief het verleggen van activiteiten), of 

indien deze kosten hoger zijn, de agency costs die een minderheidsaandeelhouder moet maken om zijn positie af te 

dwingen. De ‘agency costs’ vormen daarmee feitelijk een drempel; zolang men namelijk inschat dat de ‘agency costs’ hoger 

zijn dan de contante waarde van de benadeling zal men deze benadeling vanuit economisch perspectief bekeken voor lief 

nemen. Vanuit economisch perspectief zullen partijen streven naar een “trade-off” zodat de DLOC feitelijk wordt bepaald 

door de omvang van de agency costs die nog geen ‘sunk costs’ zijn.  

Voorbeeld 1, stap 1 (kleinere onderneming) 

Verder wordt opgemerkt dat in die gevallen waarbij deskundigen die in het kader van het proces toegang krijgen tot alle 

relevante informatie is er uiteraard geen informatie asymmetrie. Omdat in een situatie zonder afnameplicht de kans op 

benadeling blijft zullen mogelijk agency costs nodig zijn om de belangen van de minderheidsbelanghouder te borgen (als 

er niet wordt afgenomen). Voor de onzekerheid hieromtrent is dan ook in deze situaties een DLOC afslag noodzakelijk. 

  

Stap 1 :  kwant i f iceren van DLOC Voorbeeld jaar 1 2 3 4 5 RP

100% div idend going concern 200  203  206  209  212  215  

% Minderheidsbelang 25%

25% pro rata parte div idend going concern 50    51    52    52    53    54    

Risk-free 1,0%

Groeivoet 1,5%

Rendementseis dividend (Kel) 25,0% 1,250 1,563 1,953 2,441 3,052

Disconteringsvoet 0,800 0,640 0,512 0,410 0,328 0,328 

Pro rata parte waarde minderheidspakket 214  40      32       26      21       17       76      

Pro rata afroming dividend (hogere kosten e.d.) (10)     (10)      (10)     (10)     (11)      (11)      

Pro rata afroming dividend door verlegging van activiteiten -     -     -    -     -     -     

Pro rata tijdelijke afname dividend door onverstandige 

investeringen in andere dan de huidige activiteiten (5)       (5)       (5)       (5)       (5)       -     

Aanvullende afslag door informatie-asymmetrie 0% -     -     -    -     -     -     

25% div idend going concern ( afgeroomd) 35    36    36    37    37    43    

A) Contante waarde afroming e.d. (56)   (12)     (10)      (8)       (6)       (5)       (15)     

B) Kosten juridische procedure bij benadeling (50)   
Lack-of-Cont rol ' ,  DLOC (keuze A of B ) -23% (50)  

Waarde minderheidspakket  na DLOC 164  
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(ii) Illiquiditeitskorting (‘Discount for Lack Of Marketability, “DLOM”’) 

gevolg van opportuniteitsbeperkingen: toenemende volatiliteit en langere houdperiode van het belang 

Over een ding zijn de meeste eerder vermelde literatuuronderzoeken het eens: Het verschil in liquiditeit of beter gezegd het 

gebrek eraan is het enige verschil tussen de 100% waarde van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. 

Alle andere componenten die de waarde van een onderneming bepalen zijn namelijk hetzelfde: winsten en cashflows, groei, 

sectorrisico, risico’s die gepaard gaan met de omvang van de onderneming en marktrisico.  

DLOM omvat dan ook het economisch risico dat men loopt naarmate het meer tijd kost om een vermogensrecht liquide te 

maken. Dit verschilt naar gelang investeerder, tijd en type bedrijf. De hoogste mate van verhandelbaarheid zijn actief 

verhandelde aandelen die binnen enkele dagen kunnen worden omgezet in contanten, terwijl de laagste mate van 

verhandelbaarheid verwijst naar een minderheidsaandeel in een particuliere onderneming die geen dividend betaalt, 

kapitaalbijstortingen vereist en de eigendom beperkt tot bepaalde personen. 

Minderheidsbelangen kennen bovendien vaak illiquiditeitsbeperkingen die controlerende belangen niet hebben. De 

belangrijkste hiervan is dat een controlerend aandeelhouder zelf kan beslissen wanneer hij wil overgaan tot uitkering van 

dividend (lees: dividend) of verkoop van het financiële belang/de onderneming. Als gevolg van zijn minderheidspositie heeft 

de minderheidsaandeelhouder echter mogelijk weinig tot geen grip op wanneer het aan hem toekomend gedeelte van de 

‘cashflow-to-equity’ (hierna: CtE) daadwerkelijk aan hem wordt uitgekeerd. Daar staat echter tegenover dat, vanuit een 

economisch perspectief, een redelijk denkend controlerend aandeelhouder ook zijn rendement buiten de onderneming 

veilig zal willen stellen; het niet-uitkeren van dividend is dan ook veelal slechts tijdelijk. 

Deze beperkingen uiten zich in een toenemende volatiliteit en langere ‘houdperiode’ van de toekomstige rendementen wat 

resulteert in opportuniteitsbeperkingen; men had deze middelen immers anders kunnen beleggen in (interessantere) 

alternatieven – een ‘loss-of-opportunity’. Investeerders zijn dan ook logischerwijs bereid meer te betalen voor verhandelbare 

en liquide belangen. Bij het bepalen van de rendementseis van een minderheidsaandeel zijn de ‘opportunity costs of capital’ 

dan ook leidend. Dit kan de pro rata parte rendementseis eigen vermogen van het 100% belang blijven mits het aanvullende 

risico van niet-tijdige uitbetaling vervat zit in de kasstromen door een gewijzigde omvang en timing hiervanix.  

Verder wordt opgemerkt dat het liquide maken van een niet-beursgenoteerd minderheidsaandeel gepaard met relatief 

hogere transactiekosten.  

Kwantificeren van DLOM: omvang jaarlijks dividend, langere houdperiode en transactiekosten 

Door deze risico’s te vervatten in kasstromen kan de DLOM gekwantificeerd worden. Het minderheidsaandeel 

vertegenwoordigt tenslotte een reeks van toekomstige kasstromen en vanuit een economisch perspectief bekeken is het 

beste alternatief voor de verkoop van het minderheidsaandeel, als de korting als te hoog wordt ervaren, het in bezit houden 

ervan. De DLOM voor een minderheidsaandeel is daarom dan ook vooral afhankelijk van: 

Omvang van de jaarlijkse dividenduitkeringen 

Op basis van de jaarlijks uitkeerbare dividenden die voortvloeien uit de discounted cashflow analyse van het 100% belang 

dient een inschatting gemaakt te worden van de mate waarin deze dividenden daadwerkelijk aan de 

minderheidsaandeelhouder ter beschikking worden gesteld. Het historische dividendbeleid en de financiële positie van de 

onderneming scheppen hiervoor mogelijk een denkkader. Zo is het een signaal dat als de financiële positie van de 

onderneming dividenduitkeringen toelaat en deze toch niet plaatsvinden.  

Het niet-uitkeren van dividend is verder veelal tijdelijk omdat ook een controlerend aandeelhouder zijn rendement buiten 

de onderneming veilig zal willen stellen. Een niet-uitkeren termijn van 2-3 jaar nádat de financiële positie van de 

onderneming dividenduitkeringen toelaat is, vanuit de positie van de controlerend aandeelhouder, vaak verdedigbaar. Ook 

een verwachte exit kan uiteraard deel uit maken van de verwachte (eind)dividendstroom. 
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Houdperiode: hoe lang het belang moet worden aangehouden 

Als de houder van een belang geen verplichte afname heeft als hij zijn belang aanbiedt – een putoptie – dan is de periode 

dat hij het belang aanhoudt afhankelijk van: 

- de kans dat er een koper komt tegen een marktconforme prijs. Dit kan een andere aandeelhouder of een willekeurige 

derde zijn; 

- de kans dat er een beursgang plaatsvindt; 

- een eventuele handelsbeperking waardoor het belang gedurende een contractueel overeengekomen periode niet 

verkocht mag worden; 

- de kans op een event dat leidt tot een verplichte aanbiedingsplicht met afnameplicht (dit kan ook het gevolg zijn van 

bijvoorbeeld een ingezette geschillenprocedure). Als een tekort aan dividenduitkeringen het belang van de 

minderheidsaandeelhouder namelijk schaadt dan kan deze, na een kosten-baten afweging, een juridische procedure 

opstarten. Bij materiele belangen zal deze afweging eerder positief uitvallen en zal dus de ‘houdperiode’ korter zijn dan 

bij kleinere materiele belangen. (Uitgangspunt is overigens dat deze kosten reeds in de DLOC – ‘lack-of-control’ – 

verwerkt zitten.) 

Het momentum waarop verwacht wordt dat de kans zich voordoet tot vervreemding van het belang – dat feitelijk de 

incourantheid vertegenwoordigt – bepaalt de lengte van de ‘houdperiode’. Als men deze kans op nihil schat dan is sprake 

van een ‘houdperiode mét restwaarde’ waarbij de waarde van het minderheidsbelang gelijk is aan de contante waarde van 

de toekomstige dividendstromen. 

Transactiekosten die met de verkoop gepaard gaan.  

Hierbij men moet denken aan de kosten van een waardebepaling en adviseurs die de transactie begeleiden. Deze kosten 

zijn in te schatten. 

Voorbeeld 1, stap 2 (kleinere onderneming) 

 

Doordat bij het bepalen van de DLOM van het minderheidspakket zónder afnameplicht nadrukkelijk rekening wordt 

gehouden met de onderhandelingspositie van de minderheidsbelanghouder kan worden aangenomen dat daarin ook een 

korting voor verhandelbaarheid zit besloten die ook op een afgeleid controlerend belang van toepassing zou zijn geweest; 

hiertoe hoeft geen aanvullende korting te worden opgenomen. De financierbaarheid van de transactie speelt in situaties 

zónder afnameplicht geen relevante aanvullende rol omdat de korting hiervoor al ondervangen wordt door de DLOM. 

 

Voorbeeld 2, stap 1 en 2 (grotere onderneming) 

In het voorbeeld hierna van een onderneming met relatief grotere cashflows dan in voorbeeld 1 is verder duidelijk zichtbaar 

dat: 

- De DLOC bij kleinere vrije cashflows groter dan bij grotere vrije cashflows. Dit komt doordat het afromen veelal maar 

binnen een bepaalde bandbreedte mogelijk is en het bij een groter materieel belang daarom gewoonweg eerder voor 

de minderheidsaandeelhouder loont om zijn rechten af te dwingen en hiervoor kosten te maken.  

- De DLOM bij grotere cashflows veelal lager uitvalt doordat, na eenzelfde houdperiode, sprake is van een relatief hogere 

restwaarde (uitgaande van eenzelfde vermogenskostenvoet als bij de kleinere cashflows). 

Stap 2:  kwant i f i ceren  van DLOM jaar 1 2 3 4 5 RP

Uitbetaling dividend 0% 0% 100% 100% 100%

Niet uitbetaald dividend (cumulatief) 35      71       -    -     -     -     

Transactiekosten (5)       

Disconteringsvoet 0,800 0,640 0,512 0,410 0,328 0,328

Lack  of Marketabi l i t y ' ,  DLOM_minori ty -46% (76)  

Waarde minderheidspakket na DLOC en DLOM_minorty -59% 88    -  -   55    15    12    61    



 
   
   
  

 

 

© L.H.M. Schaareman MSc MiF RV, Aeternus B.V.      Pagina 7 / 10 

 

 

 

III. Samenvatting en conclusies 

Waar de waarde van het eigen vermogen wordt bepaald door de cashflow-to-equity (CtE) wordt de waarde van een 

minderheidsaandeel vooral bepaald door de contante waarde van de dividenden die men daadwerkelijk verwacht te 

ontvangen en door het antwoord op de vraag of er wel of geen afnameplicht is. Zonder afnameplicht ontstaat er namelijk 

een onderhandelingspositie waardoor bij de prijsvorming van een minderheidspakket sprake kan zijn van twee kortingen op 

de pro rata parte waarde als gevolg van de slechtere onderhandelingspositie van een minderheidsaandeelhouder door 

mogelijke benadeling als gevolg van afromen of verleggen van activiteiten door de controlerend aandeelhouder, ‘agency 

costs’ om deze benadeling te voorkomen en ‘opportunity costs’ als gevolg van illiquiditeit: 

i. Zeggenschapskorting 

Deze ‘discount for lack of control’ (DLOC) wordt veelal bepaald door de omvang van de agency costs die men zou moeten 

maken om benadeling te voorkomen alsook door de mogelijke informatie-asymmetrie als gevolg van de (juridische) positie, 

eerder het gebrek daaraan, die de minderheidsbelanghouder heeft. 

ii. Illiquiditeitskorting 

Deze ‘discount for lack of marketability’ (DLOM) wordt bepaald door opportuniteitsbeperkingen die de beperkte 

verhandelbaarheid van een minderheidsaandeel met zich meebrengt. Niet-uitbetaling van dividend, ook al is dit tijdelijk, 

leidt namelijk tot een opportuniteitsbeperking en daardoor tot minder kans op rendement. De omvang van de 

dividenduitbetalingen en de frequentie daarvan spelen dan ook een cruciale rol bij de DLOM korting van het 

minderheidsbelang.  
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Deze twee kortingen vertegenwoordigen de extra onzekerheid en daarmee het verhoogde risico van de positie die een 

minderheidsaandeelhouder kan innemen, vooral in een situatie zónder afnameplicht. Het verklaart ook waarom we in de 

praktijk ‘controlepremies’ tegenkomen; het spiegelbeeld van de zeggenschapskorting. Dit doet zich voor als een 

minderheidsaandeelhouder door verwerving van een ander minderheidsbelang een controlerend belang krijgt waardoor hij 

geen of minder hinder gaat ervaren van de voornoemde factoren en dus bereid is meer te bepalen omdat ook zijn bestaande 

minderheidspositie hierdoor verbetert.  

Korting voor DLOC en DLOM redelijk? => Wie is de koper? 

De zeggenschapskorting en illiquiditeitskorting zullen vanuit een beschouwende positie als bestaand 

minderheidsbelanghouder als onredelijk worden ervaren. In een geschil waarbij bijvoorbeeld de deskundige in het kader van 

een verplichte aanbiedingsplicht, maar zonder afnameplicht, de prijs dient te bepalen voor een minderheidspakket zou dan 

ook onderscheid gemaakt moeten worden tussen de volgende twee typen potentiële kopers: 

- Vanuit de positie van een (toekomstige) verwerver van een minderheidsbelang, indien de controlerend belanghouder 

niet geïnteresseerd is. Hierbij zijn deze kortingen juist de beloning voor het extra risico dat deze nieuwe verwerver als 

minderheidsbelanghouder wil/gaat innemen en dus, vanuit die optiek, ook redelijk. 

- Als de controlerend belanghouder de meest gerede (potentiele) koper is, en dit zal veelal zo zijn, dan zijn deze kortingen 

echter onredelijk jegens de minderheidsbelanghouder omdat de controlerend belanghouder geen last heeft van een 

positie als minderheidsbelanghouder: De controlerend belanghouder verwerft tenslotte een aanvullend recht op een 

pro rata parte deel van de cash flows. (Wel kunnen zich in deze situatie continuïteit- en financieringsdilemma’s voordoen 

die een korting op de pro rate parte waarde billijken.)  

Echter omdat de controlerend belanghouder in deze geen afnameplicht heeft verkeert deze juist in een 

onderhandelingspositie – redelijk of niet doet hierbij niet ter zake - waarbij de controlerend belanghouder feitelijk een 

vergelijkbare korting kan bedingen als de potentiele verwerver van een minderheidsbelang zoals hiervoor vermeld. 

Echter vanuit een economisch perspectief beredenerend, zal de controlerend belanghouder ook willen voorkomen dat 

een derde dit belang koopt of dat de vervreemdende minderheidsbelanghouder zijn belang houdt waardoor hij een 

aanvullend pro rate parte recht op de cash flows misloopt. Gevolg hiervan zal zijn dat de korting die een controlerend 

belanghouder, zonder afnameplicht, bedingt lager zal zijn dan de eerder vermelde kortingen. Hoeveel lager is 

afhankelijk van de onderhandelingspositie van de vervreemdende en verwervende partij. Dit is arbitrair en zal dan ook 

door de deskundige, bepaald moeten worden. 

 

Bij een verplichte aanbiedingsplicht mét afnameplicht zal in beginsel de pro rata parte-waarde het uitgangspunt voor de 

waarde van een minderheidsaandeel zijn. Is echter nog geen sprake van een geschil dan bieden de niet-verhaalbare 

(juridische) kosten die de aanbieder moet gaan maken om zijn positie af te dwingen, ook in een situatie mét afnameplicht, 

onderhandelingsruimte voor de kopende partij die kan resulteren in een korting. Ook spelen in een situatie met afnameplicht 

transactie issues, en dan de financierbaarheid daarvan in het bijzonder, veelal een belangrijke rol bij de totstandkoming van 

de uiteindelijke transactieprijs. Zeker in die situaties waarbij mogelijk afgezien moet worden van een deel van de beoogde 

opbrengst. In situaties zónder afnameplicht wordt dit al ondervangen door de DLOM.  

De prijs voor een minderheidspakket hangt dan ook helemaal af van de waarderingscontext (kwaliteit van onderneming en 

management, de kasstromen die daaruit voortvloeien en hun bijbehorend risicoprofiel) en de ‘agency en opportunity costs’ 

die feitelijk bepaald worden door wat wel of niet juridisch geregeld is en wat juridisch afdwingbaar is 

(onderhandelingsposities). 

De risico-rendementsverhouding van kleine materiele minderheidsbelangen zal daarom veelal alleen interessant zijn als deze 

vergezeld gaan met een juridisch afdwingbare overeenkomst die de nadelen van een minderheidspakket mitigeert. Is er 

bijvoorbeeld in de aandeelhoudersovereenkomst een dividendbeleid overeengekomen? 
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Het is dan ook raadzaam om vooraf duidelijke afspraken te maken over een afnameplicht en de prijs die daarbij hoort, niet 

alleen bij minderheidsbelangen. Daar waar dit niet is gebeurd biedt dit artikel een kader voor het indicatief kwantificeren van 

toe te passen prijskortingen op de economische waarde waarbij adequaat rekening wordt gehouden met de 

investeringselementen ‘geld’, ‘tijd’ en ‘risico’. 

 

Bert Schaareman MSc MiF RV,  

Hoofd Valuation Services Aeternus 

Bijlagen: 

1) Stroomschema 

2) Bronnen 

 

STROOMSCHEMA 

 

Indien statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst geen/onvoldoende duidelijkheid verschaffen 

over afnameplicht en de daarbij horende prijs 
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- ‘REMEDIES VOOR DE ONTOEREIKEND GEÏNFORMEERDE AANDEELHOUDER’, Mr. J W de Groot en mr. P.S. Bakker, 

http://www.houthoff.com/uploads/tx_hhpublications/J.W.deGroot-Remediesvoordeontoereikendgenformeerdeaandeelhouder.pdf,  

-  ‘De positie van de minderheidsaandeelhouder, Het juridisch en economisch perspectief’, 17 november 2016, J. van der Veer en S. Storm 

- ‘Veranderende tijden, veranderende prijzen: doe een bod!’, Prof. Mr. J.H.M. Willems 

-  ‘New insight into calculating discounts for lack of marketability’, 9-12-2007, Vianello Forensic Consulting, L.L.C., Marc Vianello 

- ‘The Value of Control: Implications for Control Premia, Minority Discounts and Voting Share Differentials’, juni 2005, Stern School of 

Business, Aswath Damodaran 

- ‘Firm Value and Marketability Discounts’, Mukesh Bajaj, David J. Denis, Stephen P. Ferris & Atulya Sarin 

- ‘Valuation Discounts and Premiums, chapter seven’, version 2012.v1, Nationale Association of Certified Valuators and Analysts (NACVA) 

- ‘The Liquidity Discount in Valuong Privately Owned Companies’, Stanley Block 
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i ‘De blokkeringsregeling, prijsbepalingsregels en waarderingsdilemma's voor waarderingsdeskundigen’, Ondernemingsrecht aflevering 16, 

november 2013, Mr. drs. S.W. van den Berg. 
ii Een controlerend aandeelhouder kan beslissende invloed uitoefenen op het beleid en de geldstromen van een onderneming. In veel 

gevallen zal dit de directeur-grootaandeelhouder zijn, maar het kunnen ook bijvoorbeeld twee grote aandeelhouders zijn die 

samenspannen. Waar hier gesproken wordt over controlerend aandeelhouder kan dus ook het meervoud bedoeld worden. 
iii Onder deze afnameplicht valt ook de mogelijkheid die de uitkoopregeling zoals neergelegd in de “geschillenregeling (artikel 2:343 BW) 

biedt. (Deze regeling ziet namelijk op gedragingen die de positie van een medeaandeelhouder schaden waardoor van deze niet langer 

redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze nog langer aanblijft als aandeelhouder. Deze gedragingen kunnen vanuit een juridisch 

perspectief dan ook niet beloond worden met een korting. En omdat de afnameplicht hierbij ook niet ter discussie staat is er ook geen 

beperking in de verhandelbaarheid.) 
iv (Orvile B. Lefko, Business Law Today, 2005) 
v   Middelen die aan de onderneming kunnen worden onttrokken zonder dat dit de operationele activiteiten beïnvloedt. 
vi HR 9 juli 2010, NJ 2010/544, m.nt. PvS, JOR 2010/228, m.nt. Van Ginneken.  
vii Deze governanceproblematiek speelt vooral in een situatie met een enkele controlerend aandeelhouder plus 

minderheidsaandeelhouder(s) en dan vooral bij meerderheidsbelangen tussen de 60-70%. In een positie met meerdere controlerende 

aandeelhouders of alleen maar minderheidsaandeelhouders spelen deze issues minder; bij een lager belang heeft de 

minderheidsaandeelhouder namelijk een wat betere onderhandelingspositie en bij een groter dan vermeld 60-70% belang heeft de 

meerderheidsaandeelhouder er relatief minder belang bij om geldstromen om te leiden, af te romen en/of uit te stellen. 
viii Dit onder de veronderstelling dat het risicoprofiel en daarmee de rendementseis (kostenvoet eigen vermogen levered) niet wijzigt. 
ix In dit artikel is bij de berekeningen uitgegaan van de vereenvoudigde veronderstelling dat het risicoprofiel en daarmee de rendementseis 

(kostenvoet eigen vermogen levered) niet wijzigt door het niet of slechts gedeeltelijk uitkeren van dividenden. In werkelijkheid zal dit 

resulteren in een veranderende kostenvoet eigen vermogen levered waarmee ook rekening dient te worden gehouden. 

                                                           


