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382. Tien aandachtspunten bij
het structureren van een private
equity fonds
Waar moet je op letten bij het opstellen van een
fondsovereenkomst voor een private equity fonds?
MR. D.O. PALSTRA

In dit artikel wordt de structuur van een private equity fonds besproken aan de hand van tien
aandachtspunten bij het opstellen van de fondsovereenkomst. Aandacht zal onder meer worden besteed
aan de beperkte looptijd van een private equity fonds waarbij het voor de beleggers niet mogelijk is om
tussentijds uit te treden. Toegezegd kapitaal wordt bij de beleggers opgevraagd op een ‘as needed basis’
gedurende de looptijd van het fonds waarbij er sancties kunnen volgen als de beleggers niet (tijdig) aan dit
verzoek om een kapitaalstorting voldoen. Winst wordt door het fonds uitgekeerd aan de beleggers in een
Europese of Amerikaanse ‘distribution waterfall’.
1. Inleiding
Private equity fondsen spelen een belangrijke rol in de
Nederlandse economie. Zo haalde Waterland eind 2020
voor zijn achtste fonds 2,5 miljard euro op die het zal investeren in Europese ondernemingen. AlpInvest haalde in april
2021 3,5 miljard euro op voor het AlpInvest Co-Investment Fund VIII. Volgens onderzoek van de Nederlandse
Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) hebben
private equity en venture capital fondsen in Nederland
momenteel investeringen in ongeveer 2.100 bedrijven met
in totaal 380.000 werknemers1.

Private equity en venture capital
fondsen hebben momenteel in
Nederland investeringen in ongeveer 2.100 bedrijven met in
totaal 380.000 werknemers
De gezamenlijke omzet van deze bedrijven bedraagt 85
miljard euro. Vorig jaar is volgens de NVP in Nederland
door private equity fondsen 6,7 miljard euro geïnvesteerd
in 180 buy-outs en groeiende bedrijven. Daarnaast is vorig
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jaar 900 miljoen euro geïnvesteerd2 in 300 Nederlandse
start-ups en scale-ups3.
De beleggers in private equity fondsen zijn vaak pensioenfondsen en verzekeraars. Ook development finance institutions zoals het European Investment Fund4 (EIF) en de
European Bank for Reconstruction and Development5
(EBRD) beleggen veel in private equity fondsen. Ten slotte
beleggen ook family offices en vermogende particulieren in
private equity.
Private equity kan risicodragend vermogen verschaffen aan
ondernemingen in de start-up fase (venture capital) maar
ook bij gevestigde ondernemingen of ondernemingen die in
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https://nvp.nl/feiten-cijfers/maatschappelijk-belang/. De Nederlandse
Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de branchevereniging van private equity en venture capital in Nederland.

https://nvp.nl/nieuws-publicaties/nieuws/marktcijfers-2020-participatiemaatschappijen-investeren-door/.
Er zijn verschillende definities van een scale-up. Het European Investment Fund heeft een investeringsprogramma dat specifiek is gericht op
scale-ups (het ESCALAR programma) en definieert een scale-up daarin
als volgt: ‘A scale-up means an enterprise that has already established a
product or service, and has already generated revenue, but may or may
not be making a profit and needs financing to grow and expand, including in order to finance increased production capacity, to finance market
or product development, to provide additional working capital or to be
used for a (total or partial) acquisition, with a view to further grow the
business.’ https://www.eif.org/attachments/escalar-annex-ii-investmentguidelines.pdf.
EIF heeft als aandeelhouders onder meer de Europese Investeringsbank
(61,4%) en de Europese Unie (31%) naast private partijen. EIF is naar
eigen zeggen één van de ‘leading financial institutions’ in de Europese
private equity markt; zie https://www.eif.org/what_we_do/equity/index.
htm.
EBRD heeft naast 69 landen ook de Europese Investeringsbank en de
Europese Unie als aandeelhouders. EBRD is naar eigen zeggen de grootste belegger in private equity fondsen met een focus op ‘growth and
expansion capital’ in zijn regio; zie https://www.ebrd.com/equity-funds.
html.
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moeilijkheden verkeren. Meestal gaat het om een meerderheidsbelang waarbij het fonds zich actief bezighoudt met
de strategie van de onderneming zodat een snellere groei
en winstgevendheid van de onderneming mogelijk worden.
In deze bijdrage ga ik in op tien belangrijke aandachtspunten bij het structureren van een private equity fonds6. Door
middel van het bespreken van deze tien aandachtspunten
zal eveneens de structuur van een private equity fonds
duidelijk worden.
Private equity fondsen worden in Nederland vaak gestructureerd in de vorm van een commanditaire vennootschap
of een coöperatie7. Om die reden ligt de nadruk in dit artikel vooral op deze twee rechtsvormen.

2. Kapitaal ophalen en de defaulting investor
De beleggers in een private equity fonds committeren bij
de start kapitaal aan het fonds. Deze capital commitments
worden door de beheerder van het fonds opgevraagd bij de
beleggers op een ‘as needed basis’.

De capital commitments worden door
de beheerder van het fonds opgevraagd
bij de beleggers op een ‘as needed basis’
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Zodra de beheerder voor het fonds een goede portfolioinvestering heeft gevonden, moeten de beleggers na een
capital call het vereiste gedeelte van hun capital commitment aan het fonds als capital contribution voldoen. Het
fonds kan dan met de opgehaalde capital contributions
(samen met aangetrokken financiering) de investering
voltooien. Op deze manier hoeft de belegger zijn commitment slechts in gedeelten te voldoen, zodat hij de vrije
beschikking houdt over het gedeelte van zijn commitment
dat nog niet is opgevraagd. Het fonds heeft niet meer kapitaal werkeloos op de plank liggen dan nodig en hoeft daar
doorgaans ook nog geen rendement over te betalen aan de
beleggers. Er kan zich in dit systeem echter een probleem
voordoen als er een belegger is die zijn capital call niet
kan of wil voldoen, de zogeheten defaulting investor. Het
fonds heeft dan onvoldoende kapitaal om de investering
te voltooien, terwijl de share purchase agreement (SPA)
mogelijk al getekend is. Een belangrijk aandachtspunt bij
het opstellen van de fondsdocumentatie is daarom om
alvast rekening te houden met dit risico zodat een default
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Ik gebruik in dit artikel de benaming ‘private equity fonds’ ofschoon
toezichtsrechtelijk gezien een private equity fonds (net als een hedge
fonds) een beleggingsinstelling is. Een private equity fonds zonder
rechtspersoonlijkheid (zoals een commanditaire vennootschap) is een
beleggingsfonds en een private equity fonds met rechtspersoonlijkheid
(zoals een coöperatie) is een beleggingsmaatschappij. In dit artikel ga ik
verder niet in op het financiële toezichtsrecht.
Zoals is op te maken uit de registers van vergunning houdende en geregistreerde beheerders van beleggingsinstellingen dat door de AFM wordt
bijgehouden. Dit is te vinden op: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/
registers/vergunningenregisters/beleggingsinstellingen.
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zo veel mogelijk wordt voorkomen en de negatieve gevolgen daarvan zo veel mogelijk beperkt worden. Een default
wordt zo veel mogelijk voorkomen door sancties te verbinden aan een default. Daarbij kan in de eerste plaats gedacht
worden aan de verschuldigdheid van een hoge boeterente
over de verschuldigde capital call. In de tweede plaats – en
wellicht effectiever – is de sanctie van een gedwongen overdracht van het belang van de belegger in het private equity
fonds of gedwongen uittreding tegen een forse discount,
soms zelfs voor één euro. Op deze manier wordt voorkomen dat een default door de beleggers wordt gezien als een
aantrekkelijke mogelijkheid om tussentijds uit te treden.
Mocht zich ondanks deze sancties toch een default voordoen, dan kunnen de negatieve gevolgen daarvan beperkt
worden door in de fondsdocumentatie op te nemen dat het
fonds bij een default het bedrag van de capital call van de
defaulting investor mag opvragen bij de andere beleggers.
Een andere mogelijkheid is om het fonds een kredietfaciliteit aan te laten gaan (‘bridge financing’). Op deze manier
kan de investering dan toch doorgang vinden.

3. De looptijd van het fonds is geëindigd maar
er zijn nog portfolio-investeringen
Een private equity fonds kent een beperkte looptijd. Het
betreft vaak een periode van tien jaar die dan nog eens
twee keer met een jaar door de beheerder, met de toestemming van de beleggers, verlengd kan worden om de laatste
portfolio-investeringen te verkopen8. Tijdens de investment
period, die de eerste vijf jaar van het fonds beslaat9, worden
de portfolio-ondernemingen aangekocht. In de tweede helft
van de looptijd van het fonds (de divestment of harvesting
period) worden deze verkocht. Nadat alle investeringen zijn
verkocht, wordt het fonds geliquideerd. Het probleem kan
zich voordoen dat aan het einde van de looptijd van het
fonds investeringen resteren waarvoor nog niet een geschikt
moment is geweest om deze te verkopen. Als de beleggers
er niet mee instemmen om de looptijd van het fonds te
verlengen, resteert de beheerder geen andere mogelijkheid
dan ofwel de aandelen in de portfolio-onderneming uit te
keren aan de beleggers ofwel deze met verlies van de hand
te doen. Deze drie opties zijn niet aantrekkelijk voor beleggers. Een verlenging van de looptijd willen de beleggers niet
omdat zij er vanaf de start van het fonds vanuit zijn gegaan
dat in beginsel na tien jaar hun belegging zou eindigen en
het niet-opgevraagde gedeelte van hun capital commitment
zou vervallen. Bovendien zullen zij weinig animo hebben
om nog meer management fee aan de beheerder te betalen.
De beleggers zullen in de regel evenmin willen dat de aandelen in de portfolio-onderneming aan hen in natura worden
uitgekeerd. De reden daarvoor is dat zij vaak helemaal niet
geëquipeerd zijn om een portfolio-onderneming zelf te gaan
beheren. Zij zullen dan ook vaak in de fondsdocumentatie
8	M. Hudson: Funds - Private Equity, Hedge and All Core Structures, Chichester
(VK): John Wiley & Sons Ltd 2014, eerste druk, p. 21. MJ Hudson: Private
Equity Fund Terms Research 2019/2020, vijfde editie, p. 13.
9	M. Hudson, t.a.p., p. 20.
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bedongen hebben dat uitkeringen in natura slechts mogelijk zijn met hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
Wat de derde optie betreft, spreekt het voor zich dat het
van de hand doen van een portfolio-investering met een
(aanzienlijk) boekverlies niet aantrekkelijk is. Om te voorkomen dat het fonds aan het einde van zijn looptijd in een
impasse terechtkomt, is een belangrijk aandachtspunt in de
fondsdocumentatie om alvast een keuze te maken voor één
van deze drie opties. Mochten de beheerder en de beleggers
er in de onderhandelingen over de fondsdocumentatie niet
uitkomen dan zou nog overeengekomen kunnen worden
dat als zich een dergelijke situatie voordoet, te goeder
trouw onderhandeld zal worden over een eventuele verlenging van de looptijd en de verschuldigde management fee
gedurende die verlenging. Daarbij wordt dan overeengekomen dat het beheer van de laatste portfolio-investeringen
er tijdens die verlenging uitsluitend op gericht mag zijn om
deze zo snel mogelijk van de hand te doen.

4. Een belegger mag in bepaalde sectoren niet
investeren
Een private equity fonds heeft doorgaans een bepaalde
investment strategie. De strategie kan bijvoorbeeld gericht
zijn op start-ups of op grotere ondernemingen. Ook kan
het fonds een geografische focus hebben of zich richten
op een bepaalde sector van de economie. Institutionele
beleggers, zoals het European Investment Fund, maar ook
Nederlandse pensioenfondsen, kennen vaak beperkingen
met betrekking tot de bedrijven waarin zij mogen investeren. Er mag bijvoorbeeld niet belegd worden in bedrijven
die werkzaam zijn in de tabaksindustrie of in de fabricage
van wapens en munitie. Zij kunnen deze beperkingen in de
fondsovereenkomst op laten nemen zodat het fonds niet in
deze sectoren mag investeren maar het is ook mogelijk dat
deze vereisten worden opgenomen in een sideletter tussen
de belegger en het fonds, waarbij de belegger het recht (een
‘excuse right’) bedingt om niet te hoeven participeren in een
dergelijke investering als het fonds daar toch toe overgaat.
De belegger hoeft dan geen capital contributions voor deze
investering te voldoen maar deelt ook niet in de winst die
deze investering mogelijk genereert. In de fondsovereenkomst wordt vaak bepaald dat de beheerder het recht heeft
om dergelijke sideletters aan te gaan. Een aandachtspunt
daarbij is de most favoured nation (‘MFN’) clause. Een
MFN clause is vaak onderdeel van een sideletter en houdt
in dat de desbetreffende belegger recht heeft op inzage van
alle sideletters die de beheerder afsluit en dat de belegger
recht heeft op alle rechten die andere beleggers hebben
bedongen in hun sideletters. De MFN clause is in feite in
sideletters zo alomtegenwoordig dat de beheerder er vaak
voor kiest (ook in verband met een gelijke behandeling van
de beleggers) om deze direct in de fondsovereenkomst op te
nemen, zodat de MFN clause voor alle beleggers geldt. Het
probleem van de MFN clause in verband met deze excuse
rights is dat door de MFN clause alle beleggers in beginsel
recht hebben op dezelfde excuse rights. Dit zou er toe leiden
dat het fonds deze investeringen in het geheel niet meer kan
16

doen. Omdat dit niet de bedoeling is, is het van belang om
ervoor te zorgen dat deze excuse rights van de werking
van de MFN clause zijn uitgesloten. Vaak wordt dit nog
breder geformuleerd door alle vereisten in de sideletter die
om fiscale, wettelijke of beleidsmatige redenen voor deze
institutionele belegger gelden van de werking van de MFN
clause uit te sluiten.

5. De investeringsmogelijkheid is te groot voor
het fonds
Soms is een investering te groot voor het fonds, bijvoorbeeld omdat het zelf te weinig kapitaal heeft voor de hele
investering. Het kan ook gebeuren dat het fonds tegen
bepaalde grenzen aanloopt, zoals een beperking dat het
maar maximaal 15% van zijn capital commitments in één
portfolio-onderneming mag investeren. Het fonds kan de
beleggers dan een co-investeringsmogelijkheid aanbieden
buiten het fonds om. Voor de beleggers is dit aantrekkelijk
omdat het hoofdfonds eigenlijk een ‘blind pool’ is en zij bij
een co-investeringsmogelijkheid aan cherry picking kunnen
doen. Bovendien zijn de kosten die voor rekening van de
beleggers komen bij een co-investment lager omdat het
slechts om één investering gaat. Vaak wordt er een afzonderlijke entiteit voor deze co-investments opgericht, een
co-investment vehicle, waarin de beleggers participeren die
geïnteresseerd zijn in die specifieke co-investeringsmogelijkheid. De beheerder van het hoofdfonds is daarbij vaak ook
de beheerder van het co-investment vehicle. Een aandachtspunt hierbij zijn eventuele conflict of interest situaties. Als
de beheerder aan het beheer van het co-investment vehicle
meer kan verdienen dan aan het beheer van het hoofdfonds,
bestaat het risico dat het voor de beheerder lucratief is een
zo groot mogelijk gedeelte van de investeringsmogelijkheid
aan het co-investment vehicle te alloceren. Dit kan voorkomen worden door in de fondsovereenkomst afspraken vast
te leggen over de management fee en de carried interest die
de beheerder in een co-investment vehicle kan ontvangen.
Bovendien wordt vaak uitdrukkelijk in de fondsovereenkomst vastgelegd dat de beheerder alle investeringsmogelijkheden die binnen de beleggingsstrategie van het fonds
vallen in de eerste plaats aan het fonds zal aanbieden. Pas
als het fonds de investeringsmogelijkheid niet of niet in zijn
geheel kan benutten, zal het voor het co-investment vehicle
mogelijk zijn (een gedeelte van) deze investeringsmogelijkheid voor zijn rekening te nemen.

6. Het structureren van de management fee
Voor het beheer van het fonds krijgt de beheerder een
management fee. Deze bedraagt tijdens de investment period
in de regel per jaar zo’n 1% tot 2% van het totale gecommitteerde kapitaal10. Nadat de investment period geëindigd
is, bedraagt de jaarlijkse management fee zo’n 1% tot 2%
10	M. Hudson, t.a.p., p. 26. Een management fee van 2% komt het meest
voor, zo blijkt uit onderzoek van MJ Hudson in Private Equity Fund Terms
Research 2019/2020, vijfde editie, p. 8.
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van het netto geïnvesteerde kapitaal. Van deze management
fee dient de beheerder de kosten te betalen die voor zijn
rekening komen. Deze zijn meestal grotendeels beperkt tot
de kantoorkosten en personeelskosten van de beheerder.
Het fonds draagt de kosten van de oprichting van het fonds
en de operationele kosten. Bij de laatste gaat het vooral
om de kosten van het aankopen, verkopen en houden van
investeringen. Ook ‘broken deal expenses’ komen doorgaans voor rekening van het fonds11. Bij de commanditaire
vennootschap is een aandachtspunt de wijze waarop de
management fee wordt gestructureerd. Deze dient namelijk
als een winstdeel vormgegeven te worden12. Is dat niet het
geval dan bestaat het gevaar dat de vennootschap wordt
gekwalificeerd als een societas leonina omdat één van de
vennoten niet deelt in de winst van de vennootschap13. Dit
zou met zich meebrengen dat de vennootschap nietig is14.
Er is overigens een ontwerp voor een wetsvoorstel voor een
nieuwe regeling voor personenvennootschappen waarin
dit verbod op de societas leonina niet terugkeert15. Daardoor zal een private equity fonds naar nieuw recht kunnen
volstaan met de toekenning van een vaste management fee
aan de beherend vennoot.

7. Een belegger wil tussentijds uittreden
Er zijn twee manieren waarop een belegger tussentijds zou
kunnen uitreden: door inkoop en door verkoop van zijn
belang in het fonds.
Inkoop
Een private equity fonds investeert (zoals de naam al doet
vermoeden) in private equity, oftewel in bedrijven die
niet aan de beurs genoteerd zijn. Deze investeringen zijn
niet liquide; er is geen markt om de investeringen snel en
eenvoudig van de hand te doen. Dit in tegenstelling tot
hedge funds die in public equity, dus beursgenoteerde effecten, investeren en hun investeringen ieder moment kunnen
verkopen tegen marktconforme prijzen. Omdat een private
equity fonds geen investeringen te gelde kan maken om de
tussentijds uittredende belegger onmiddellijk zijn belang in
het fonds uit te keren, is het voor een private equity fonds

11 ILPA Principles 3.0 (2011), p. 14. The Institutional Limited Partners Association (ILPA) is de belangenorganisatie van institutionele beleggers
die best practices heeft opgesteld, onder meer in de vorm van deze ILPA
Principles, die te vinden zijn op https://ilpa.org/ilpa-principles/.
12	Maar alleen als de beheerder niet uit anderen hoofde al een winstdeel
geniet, zoals carried interest of uitkeringen inzake het GP commitment.
13 Het is namelijk niet zeker of een vaste vergoeding die tot de operationele
kosten van het fonds behoort, gekwalificeerd kan worden als een winstdeel.
14 Art. 7A: 1672 lid 1 BW bepaalt dat niet alle voordelen aan één vennoot
mogen worden toegezegd, op straffe van nietigheid. Algemeen wordt
aangenomen dat dit artikel met zich meebrengt dat ook nietig is de
commanditaire vennootschap waarbij één van de vennoten van de winst
uitgesloten is.
15 Het conceptwetsvoorstel is echter al enige tijd geleden, op 21 februari
2019, ter consultatie gepubliceerd en na het sluiten van de consultatietermijn op 31 mei 2019 heeft de wetgever daar nog geen verdere
stappen mee gezet.
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niet mogelijk beleggers een mogelijkheid te bieden om
tussentijds uit te treden.

Het is voor een private equity fonds niet
mogelijk beleggers een mogelijkheid
te bieden om tussentijds uit te treden
Tenzij de belegger zijn belang aan een andere belegger weet
te verkopen, kan een belegger in een private equity fonds
pas uittreden aan het einde van de looptijd van het fonds
wanneer alle portfolio-investeringen door het fonds zijn
verkocht. Een aandachtspunt daarbij is dat bij de coöperatie op grond van art. 2:60 BW in beginsel vrijheid van
uittreding bestaat. Daar zal de belegger dus de mogelijkheid geboden moeten worden om uit te treden. Om dit te
ontmoedigen, dient de drempel daarvoor zo hoog mogelijk te worden gemaakt en wordt een forse discount op de
waarde van het belang toegepast. Daarnaast wordt vaak
bepaald dat de belegger pas recht op dit bedrag heeft vanaf
het moment waarop het fonds geliquideerd is. Het is echter
de vraag of dit de vrijheid van uittreding van een lid van een
coöperatie niet te veel beperkt16.
Verkoop
Omdat de beleggers in een private equity fonds in beginsel dus geen recht hebben om tussentijds uit te treden, is
het voor hen van belang om in ieder geval hun belang te
kunnen verkopen wanneer zij dit willen. Zoals eerder opgemerkt, zijn echter de meest voorkomende rechtsvormen
voor een private equity fonds in Nederland de coöperatie
en de commanditaire vennootschap. Een aandachtspunt
bij de commanditaire vennootschap is dat deze rechtsvorm
enkele obstakels kent voor de overdracht van een belang.
Zo dient de commanditaire vennootschap fiscaal transparant te zijn. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat een
overdracht van een belang in de commanditaire vennootschap de toestemming van alle vennoten vereist17. Dit
maakt het hele proces van het overdragen van een belang
in het fonds nogal bezwaarlijk. Iedere vennoot zal verzocht
moeten worden om zijn toestemming voor de overdracht te
geven en niet alle vennoten wensen daar altijd aan mee te
werken. Daar komt nog bij dat het belang van de overdra16 Op grond van art. 2:60 BW mogen weliswaar, met behoud van de vrijheid
van uittreding, aan uittreding bij de statuten voorwaarden worden verbonden die in overeenstemming zijn met het doel en de strekking van de
coöperatie. Door echter een heel hoge discount en andere beperkende
voorwaarden aan een uittreding te verbinden, kan het voor een lid financieel zo onaantrekkelijk worden gemaakt om uit te treden dat er in feite
geen sprake meer is van behoud van de vrijheid van uittreding.
17 Besluit staatssecretaris van Financiën, 15 december 2015, nr. BLKB
2015/1209M. Op 29 maart 2021 is een wetsvoorstel ter openbare consultatie aangeboden waarin voortaan zowel de open als de besloten commanditaire vennootschap fiscaal transparant is en het toestemmingsvereiste wordt afgeschaft. Overigens geldt dit toestemmingsvereiste ook
voor de coöperatie indien men een advance tax ruling wil verkrijgen om
zeker te stellen dat de coöperatie niet materieel vergelijkbaar is met een
vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal.
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gende vennoot in de vennootschap in beginsel een belang
in ieder goed van de vennootschap omvat. Dat belang moet
worden geleverd op de voor dat goed bepaalde wijze. Dit
maakt het proces van overdracht van een commanditair
belang bewerkelijk18. Dit alles vormt daarmee een behoorlijk obstakel voor secondary transactions in belangen in
private equity fondsen die als een commanditaire vennootschap zijn gestructureerd. Er is hier eigenlijk geen oplossing
voor of het moet het gebruik van een ander type fondsvehikel zijn dat deze bezwaren niet kent, zoals een besloten of
naamloze vennootschap.

8. Corporate governance
Dat een belegger in een private equity fonds geen (of bij
de coöperatie dus zeer beperkte) uittredingsrechten heeft,
brengt met zich mee dat voor de belegger in een private
equity fonds zijn zeggenschapsrechten een belangrijk
aandachtspunt zijn. De fondsovereenkomst van een private
equity fonds bevat dan ook een gedetailleerde regeling van
de bevoegdheden en verplichtingen van de beleggers en de
beheerder19. Eén van de belangrijkste rechten die beleggers in een private equity fonds hebben, is het recht om de
beheerder van het fonds te ontslaan.

Eén van de belangrijkste rechten
die beleggers in een private equity
fonds hebben, is het recht om de beheerder van het fonds te ontslaan
Vaak wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen ontslag
met gegronde reden (‘for cause’) en ontslag zonder gegronde

18 Dit laatste zou voorkomen kunnen worden door in de overeenkomst van
commanditaire vennootschap te bepalen dat de beherend vennoot de
juridisch eigenaar is van alle goederen van de vennootschap. In dat geval
hoeft alleen de beherend vennoot aan de overdracht van het belang in
de goederen van de vennootschap mee te werken. In het genoemde
conceptwetsvoorstel voor personenvennootschappen krijgt iedere
personenvennootschap rechtspersoonlijkheid, wat het toe- en uittreden
door vennoten een stuk eenvoudiger maakt. Het aandeel van de uittredende vennoot kan dan door één akte aan de toetredende vennoot
worden geleverd, zo blijkt uit art. 812 lid 2 van het conceptwetsvoorstel.
19 Zie over corporate governance bij private equity fondsen ook het artikel
van mr. P.F.F. de van der Schueren: ‘Corporate governance en Private
Equity Fondsen’, Ondernemingsrecht 2005/204 en het artikel van prof.
dr. J.M.G. Frijns & prof. mr. R.H. Maatman: ‘Governance en private equity’,
Ondernemingsrecht 2007/188.
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reden (‘without cause’)20. Ontslag ‘for cause’ vereist vaak
een stempercentage van meer dan 50% van het door de
beleggers aan het fonds gecommitteerde kapitaal. Ontslag
‘without cause’ vereist vaak een stempercentage van ten
minste 75% van het door de beleggers aan het fonds gecommitteerde kapitaal en is dus moeilijker te realiseren. Bij een
ontslag ‘for cause’ vervallen doorgaans alle rechten van de
beheerder op management fee en carried interest vanaf het
moment van ontslag. Bij ontslag ‘without cause’ heeft de
beheerder vaak nog recht op twaalf maanden management
fee21. Daarnaast heeft de beheerder in dat geval meestal nog
recht op een gedeelte van de carried interest van de op het
moment van ontslag al bestaande portfolio-investeringen
van het fonds, volgens een bepaald vesting scheme. Omdat
een ontslag zo ingrijpend is voor de beheerder en zijn reputatie (en dus voor de mogelijkheid om in de toekomst nog
eens een fonds te starten) wordt er vaak uitgebreid onderhandeld over de definitie van ‘cause’ en of daarvoor een
voorafgaande rechterlijke toetsing vereist is. Dit terwijl
ontslag van de beheerder zeer zelden voorkomt. Eén van de
redenen daarvoor is dat het moeilijk is om een vervangende
beheerder te vinden. Soms wordt dan ook in de fondsovereenkomst een aanvullend recht voor de beleggers opgenomen om in bepaalde gevallen de investment period of zelfs
het fonds te beëindigen zodat zij op die manier hun schade
kunnen beperken.
Daarnaast hebben de beleggers vaak bepaalde goedkeuringsrechten. Het kan daarbij om uiteenlopende zaken
gaan, zoals het goedkeuren van een nieuwe key person bij
de beheerder, het goedkeuren van een change of control bij
de beheerder, het goedkeuren van een conflict of interest
en het goedkeuren van een afwijking van de beleggingsstrategie. Deze goedkeuringsrechten kunnen ook aan een
advisory board worden gegeven in plaats van rechtstreeks
aan de beleggers. Een advisory board bestaat doorgaans uit
vertegenwoordigers van de grootste beleggers en treedt op
namens deze beleggers. Een aandachtspunt bij de commanditaire vennootschap in dit kader is dat bij het toekennen
20	Beleggers in een private equity fonds vertrouwen hun geld vaak toe
aan het fonds omdat zij vertrouwen hebben in de personen die het
fonds beheren, de key persons. In de fondsovereenkomst worden deze
key persons daarom vaak verplicht om al hun werktijd aan het fonds te
besteden, in ieder geval tijdens de investment period. Doet één van hen
dit niet dan is dat een key person event. Een dergelijk key person event
kwalificeert in de fondsovereenkomst vaak als een gegronde reden voor
het ontslag van de beheerder (‘removal for cause’). Dit speelde een rol in
een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam
van 23 november 2020 (ECLI:NL:RBAMS:2020:5911, JOR 2021/172 m.nt.
Bennaars). In deze zaak wilden twee key persons de derde key person
ontslaan als bestuurder van de beheerder omdat hij – naar hun mening –
niet goed functioneerde. Een dergelijk ontslag zou volgens de fondsovereenkomst kunnen leiden tot een key person event. De voorzieningenrechter besloot echter dat de door de twee key persons bijeengeroepen
algemene vergadering over het ontslagbesluit opgeschort moest worden
met anderhalve maand zodat partijen tot een vergelijk konden komen
over een vertrekregeling, eventueel met behulp van een mediator. Dit
was volgens de voorzieningenrechter meer in het belang van het fonds
en de beleggers dan verdere escalatie van het conflict.
21	MJ Hudson: Private Equity Fund Terms Research 2019/2020, vijfde editie, p.
11.
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van goedkeuringsrechten aan de commanditaire vennoten
erop gelet moet worden dat deze goedkeuringsrechten niet
al te verstrekkend zijn omdat er dan sprake kan zijn van
overtreding van het beheersverbod door de commanditaire
vennoot22. Het is onduidelijk waar de grens precies ligt23.
Het zou goed zijn als in Nederland hetzij door de wetgever,
hetzij door de rechtspraak meer duidelijkheid zou worden
gegeven over wat nog wel en wat niet is toegestaan voor de
commanditaire vennoot in verband met dit beheersverbod.
Andere populaire jurisdicties voor fondsen kennen al een
dergelijke ‘white list’ of ‘safe harbour’ voor limited partners24.

9. De Europese of de Amerikaanse distribution
waterfall?
Bij een private equity fonds wordt de winst uitgekeerd in
een bepaalde volgorde, conform een distribution waterfall. De eerste trede in een dergelijke distribution waterfall is het terugbetalen van de capital contributions aan de
beleggers. De tweede trede in de distribution waterfall is
het uitkeren van de hurdle25 aan de beleggers. Dit is een
samengesteld percentage, doorgaans zo’n 8% per jaar, dat
aan de beleggers wordt vergoed over hun uitstaande capital
contributions, dat wil zeggen de capital contributions die
zijn opgevraagd bij de beleggers maar nog niet zijn terugbetaald. Nadat de hurdle aan de beleggers is betaald, wordt
als derde trede in de distribution waterfall de zogeheten
catch-up uitgekeerd aan de beheerder. Dit is zijn gedeelte
van de hurdle. Als de beheerder een carried interest van
20% heeft, bedraagt de catch-up 25% van de hurdle van
de beleggers zodat de winst (na terugbetaling van de capital contributions) overall 20%/80% is verdeeld tussen de
beheerder en de beleggers. Nadat de catch-up is uitgekeerd
aan de beheerder, wordt als vierde trede van de distribution
waterfall de resterende winst verdeeld, waarbij dan 80%
voor de beleggers is en 20% voor de beheerder.

22 Art. 20 lid 2 Wetboek van Koophandel. Op overtreding van dit verbod
staat in beginsel de sanctie van hoofdelijke aansprakelijkheid. De gevolgen van het overtreden van dit verbod zijn wel enigszins gemitigeerd
door de Hoge Raad in HR 25 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1413 (Katterug)
waarin de Hoge Raad besloot dat de sanctie in sommige gevallen achterwege kan blijven of beperkt kan worden tot bepaalde verbintenissen van
de vennootschap.
23 Er zijn in de literatuur twee visies over de inhoud van deze verbodsbepaling. In de enge leer behelst het slechts een verbod voor de commanditaire vennoot om externe handelingen te verrichten. In de ruime leer
gaat het ook om het uitoefenen van beslissende invloed op de beherend
vennoot waardoor de beherend vennoot niet meer is dan een stroman
van de commanditaire vennoot. De Hoge Raad heeft zich er nog niet over
uitgelaten welke leer hij aanhangt. In de lagere rechtspraak wel. Rb. Arnhem in ECLI:NL:RBARN:2000:AG4015, JOR 2001/52 stelt dat ‘(…) dergelijke
gedragingen eerst als daden van beheer kunnen worden aangemerkt
wanneer die ertoe leiden dat er voor de beherend venno(o)t(en) geen
ruimte meer blijft voor het bepalen van het beleid van de vennootschap’.
24 Zoals bijvoorbeeld Luxemburg, Delaware en het Verenigd Koninkrijk.
Een limited partnership is een commanditaire vennootschap waarin de
limited partners de stille of commanditaire vennoten zijn en de general
partner de beherend vennoot is.
25 Ook wel de ‘preferred return’ genoemd.
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Er zijn twee soorten distribution waterfalls, de Europese
(‘on an entire fund basis’) en de Amerikaanse (‘on a deal
by deal basis’). De Europese distribution waterfall houdt
in dat eerst alle capital contributions aan alle beleggers
moeten zijn terugbetaald en de hurdle daarover moet zijn
vergoed aan de beleggers voordat carried interest uitgekeerd mag worden aan de beheerder. In de Amerikaanse
distribution waterfall worden bij de verkoop van een
portfolio-onderneming eerst alleen de capital contributions
terugbetaald waarmee die onderneming werd verworven,
daarna de hurdle over die capital contributions waarna de
carried interest al wordt uitgekeerd aan de beheerder. De
beheerder komt in de Amerikaanse distribution waterfall
dus veel eerder in de carry dan bij een Europese distribution waterfall. Een aandachtspunt hierbij is dat zich een
probleem kan voordoen als de eerste portfolio-onderneming met veel winst werd verkocht maar de tweede een
verlies veroorzaakt. In dat geval heeft de beheerder wel
carried interest ontvangen voor de eerste exit, terwijl de
beleggers bij de tweede exit nog niet hun capital contributions terug hebben gekregen. In een Europese distribution
waterfall, ‘on an entire fund basis’, had de beheerder daar
nog geen recht op gehad omdat eerst de capital contributions van zowel de eerste portfolio-investering als de tweede
portfolio-investering aan de beleggers moeten zijn terugbetaald en de hurdle daarover moet zijn vergoed aan de
beleggers voordat de beheerder recht heeft op carried interest. Om die reden bevat een fonds met een Amerikaanse
distribution waterfall vaak een uitgebreide clawback voor
de beheerder, de GP clawback26. Blijkt aan het einde van
het fonds dat de beheerder overall – ‘on an entire fund
basis’ – te veel carried interest heeft ontvangen, dan moet
hij wat te veel ontvangen is, terugbetalen aan het fonds.
Dit wordt dan vaak gekoppeld aan een escrow regeling om
ervoor te zorgen dat deze carried interest ook daadwerkelijk nog beschikbaar is om terugbetaald te worden27. Dit
brengt echter nog steeds een zeker risico voor de beleggers
met zich mee. Pas aan het einde van het fonds weten zij
waar zij uiteindelijk recht op hebben en het is afwachten
of de carried interest dan ook nog beschikbaar is om hun
vordering te voldoen. Een Europese distribution waterfall is
in dat opzicht meer in hun belang.

10. Het fonds heeft een schuld waarvoor het
geen kapitaal meer kan opvragen
De LP clawback28 is eenzelfde mechanisme als de GP clawback maar voor een andere situatie. Bij de verkoop van een
onderneming moet de verkoper vaak garanties en vrijwaringen geven. Een private equity fonds zal dit echter bij
26 GP staat voor ‘general partner’ oftewel de beherend vennoot. Ook de
European distribution waterfall kent vaak een GP clawback maar is daarin
van minder belang.
27 ILPA raadt aan om tenminste 30% van de carried interest in escrow te
houden en de aandeelhouders van het carried interest vehicle hoofdelijk
aansprakelijk te maken voor het terugbetalen van de carried interest, ILPA
Principles, p. 11.
28 LP staat voor ‘limited partner’ oftewel de stille of commanditaire vennoot.
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voorkeur niet doen. Exits vinden immers vooral plaats in
de tweede helft van de looptijd van het fonds. Het kan zich
voordoen dat het fonds dan al het gehele toegezegde kapitaal van de beleggers heeft opgevraagd en dus geen mogelijkheid meer heeft om een schuld uit hoofde van een geschonden garantie of vrijwaring te voldoen. Ook kan het zich
voordoen dat de schuld pas ontstaat wanneer het fonds al
ontbonden is. Toch ontkomt een fonds er vaak niet aan om
garanties en/of vrijwaringen bij een exit te geven. Een W&I
insurance kan dan een oplossing zijn. Een dergelijke verzekering dekt echter niet altijd alle garanties en vrijwaringen.
Als oplossing zou ook gedacht kunnen worden aan een
escrow regeling voor een gedeelte van de ontvangen koopprijs bij de exit die beschikbaar blijft voor het voldoen van
aansprakelijkheden uit hoofde van geschonden garanties of
vrijwaringen. Deze oplossing kent bezwaren. Zo wordt de
hurdle aan de beleggers vergoed over de capital contributions zolang deze niet zijn terugbetaald aan de beleggers.
Deze teller blijft lopen zolang een gedeelte van de koopprijs
in escrow wordt gehouden. Ook willen de beleggers niet
dat de escrow regeling langer duurt dan de looptijd van het
fonds. Daarnaast moet er een oplossing gevonden worden
voor andere aansprakelijkheden van het fonds. Daarbij kan
gedacht worden aan eventuele aansprakelijkheden van het
fonds uit hoofde van de vrijwaring die het fonds geeft aan
personen en entiteiten die werkzaamheden voor het fonds
verrichten, zoals de beheerder en de leden van de advisory
board. Een belangrijk aandachtspunt bij het structureren
van het fonds is dan ook de vormgeving van een regeling
voor de (beheersing van) deze aansprakelijkheden. Vaak
wordt voorzien in een clawback regeling, de LP clawback.
Deze regeling houdt in dat als het fonds met een aansprakelijkheid wordt geconfronteerd uit hoofde van een exit
(of ook wel: enige aansprakelijkheid uit welke hoofde dan
ook), het de uitkeringen aan de beleggers mag terugvorderen tot een bepaald maximum29. Dit mag een fonds vaak
slechts gedurende een bepaalde periode doen, bijvoorbeeld
binnen twee jaar nadat de uitkering door het fonds aan de
belegger is verricht30. Op een gegeven moment moeten de
beleggers er namelijk op kunnen vertrouwen dat de aan hen
gedane uitkeringen niet meer zullen worden teruggevorderd. Het is raadzaam voor het fonds om de periode waarin
het fonds aansprakelijk kan worden gesteld uit hoofde van
een garantie of vrijwaring in de SPA te laten aansluiten
op de periode waarin de LP clawback kan worden uitgeoefend. Anders kan de situatie zich voordoen dat het fonds
wel een schuld heeft uit hoofde van de geschonden garanties of de vrijwaring maar geen uitkeringen kan terugvorde29	Meestal zo’n 25% van het capital commitment van een belegger. MJ Hudson: Private Equity Fund Terms Research 2019/2020, vijfde editie, p. 16. Ook
ILPA houdt het op minder dan 25% van het capital commitment van een
belegger; ILPA Whole of Fund Model LPA Term Sheet, p. 8. Invest Europe, de
branchevereniging van de Europese private equity sector, raadt in zijn
Professional Standards Handbook (April 2018) op pagina 42 slechts aan
om de aansprakelijkheid te beperken: ‘This provision should be limited in
time and amount, as investors will otherwise not agree to it.’
30	MJ Hudson: Private Equity Fund Terms Research 2019/2020, vijfde editie, p.
16.
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ren bij de beleggers om die schuld te voldoen. Voor beleggers kan een dergelijke LP clawback vervelend uitpakken
omdat de inkomsten uit het fonds door hen alweer aangewend kunnen zijn voor een andere investering of uitgave. In
het bijzonder is dit een probleem voor een fund-of-funds31
dat de uitkeringen die het ontvangt van de fondsen waarin
het heeft geïnvesteerd zo snel mogelijk zal willen uitkeren
aan zijn eigen beleggers. Een fund-of-funds zal in zijn eigen
fondsovereenkomst op zijn beurt dan ook een LP clawback
regeling moeten opnemen die aansluit op de LP clawback
regelingen in de fondsen waarin geïnvesteerd wordt. Dit om
te voorkomen dat het fund-of-funds ontvangen uitkeringen
uit hoofde van een LP clawback moet terugbetalen maar
het fund-of-funds deze niet meer kan terugvorderen van
zijn eigen beleggers.

11. Conflicts of interest
Een belangrijk aandachtspunt voor de beleggers in een
private equity fonds is ten slotte de situatie waarin de
beheerder een belang heeft dat potentieel tegenstrijdig is
aan het belang van het fonds32. Vaak is er een verplichting
voor de beheerder om de advisory board ervan op de hoogte
te stellen zodra zich een dergelijke situatie voordoet en kan
de beheerder de transactie niet aangaan zonder de voorafgaande toestemming van de advisory board. Een voorbeeld
van een mogelijk tegenstrijdig belang vormen cross-fund
investments. Dit houdt in dat het fonds een portfolioonderneming van een ander fonds van de beheerder overneemt. In het algemeen zal een cross-fund investment niet
kunnen plaatsvinden zonder de voorafgaande toestemming
van de advisory board en andere waarborgen33. Ook wordt
in de fondsdocumentatie vaak al in oplossingen voorzien
voor bepaalde situaties waarin de beheerder een potentieel tegenstrijdig belang heeft. Een voorbeeld hiervan is de
situatie waarin door de beheerder of de key persons een
directeurschap wordt vervuld voor een portfolio-onderneming van het fonds waarvoor zij een beloning ontvangen.
De beleggers bedingen vaak dat deze beloningen verrekend
moeten worden met de management fee zodat er geen incentive is voor de beheerder om zijn inkomen aan te vullen met
beloningen vanuit de portfolio-ondernemingen34.
Een andere manier om een potentieel tegenstrijdig belang
tegen te gaan, is door van het belang van de beleggers het
belang van de beheerder te maken door middel van een
‘alignment of interest’. Zoals hiervoor uiteengezet, heeft de
beheerder recht op carried interest. Dit is het percentage
van de winst, vaak zo’n 20%, dat de beheerder toekomt
nadat de beleggers hun capital contributions terugbetaald
31 Dat is een private equity fonds dat uitsluitend investeert in andere private
equity fondsen.
32 Zie hierover ook het artikel van mr. drs. M.S.A. van Dam & mr. M.C. Maters:
‘Other people’s money, over belangenverstrengeling bij private-equity
fondsen’, Ondernemingsrecht 2020/148. Zie hierover voor wat betreft
Engeland en Delaware: T. Spangler: The Law of Private Investment Funds;
Oxford (VK), Oxford University Press 2018, derde druk, hoofdstuk 6.
33 ILPA Principles, p. 25.
34 ILPA Principles, p. 13.
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hebben gekregen en zij daarover de hurdle hebben ontvangen. Een dergelijk beloningssysteem kan de beheerder ertoe
bewegen om te grote risico’s te nemen met het gecommitteerde kapitaal. Immers, indien de investering geen succes
is, hoeft de beheerder geen eerder ontvangen carried interest terug te betalen (tenzij het een Amerikaanse distribution waterfall betreft) en heeft de beheerder nog altijd recht
op de management fee. Is de investering wel een succes dan
komt de beheerder de carried interest toe. Om te voorkomen dat de beheerder al te grote risico’s met het gecommitteerde kapitaal neemt omdat er geen downside is, wordt
de beheerder verplicht om zelf ook een substantieel capital
commitment aan het fonds te doen, vaak zo’n 1% tot 3%
van het totale gecommitteerde kapitaal35. Op deze manier
heeft de beheerder ‘skin in the game’ en zal hij het zelf ook
voelen als het fonds geen succes wordt.

Conclusie
In het voorgaande heb ik tien aandachtspunten besproken
bij het structureren van een private equity fonds. Eén van
de belangrijkste aspecten daarbij is de machtsverhouding
tussen de beheerder en de beleggers. Omdat de beleggers
in beginsel tien jaar vastzitten in het private equity fonds,
moeten zij voldoende zeggenschapsrechten hebben om
de beheerder bij te sturen of zelfs weg te sturen indien
nodig. Het Nederlandse recht biedt daarvoor in beginsel voldoende mogelijkheden. Het is naar mijn mening
wenselijk dat de wetgever of de rechtspraak duidelijkheid
verschaft over hoever de goedkeuringsrechten van een
commanditair vennoot kunnen gaan voordat hij geacht
wordt het beheersverbod te overtreden en daardoor zijn
beperkte aansprakelijkheid te verliezen. In het wetsvoorstel
over een nieuwe regeling voor personenvennootschappen
keert dit beheersverbod overigens niet terug.
Het wetsvoorstel is om meer redenen van waarde voor de
praktijk van private equity fondsen. Zo wordt het verbod
op de societas leonina afgeschaft. Daar moet momenteel
nog altijd omheen gestructureerd worden als een vennoot
een vaste vergoeding krijgt voor zijn werkzaamheden en
verder geen recht heeft op een gedeelte van de winst. Daarnaast verkrijgt een commanditaire vennootschap in het

wetsvoorstel rechtspersoonlijkheid, wat toe- en uittreden
door vennoten vergemakkelijkt.
Afgezien van de zeggenschapsrechten van de belegger zijn
er zijn uittredingsrechten. Kan de belegger de beheerder
onvoldoende bijsturen, dan zal hij willen kunnen uittreden. Omdat de investeringen van een private equity fonds
niet liquide zijn, is tussentijdse uittreding bij een private
equity fonds onwenselijk. Toch moet deze mogelijkheid
bij de coöperatie geboden worden. De reden daarvoor is
dat er bij de coöperatie slechts voorwaarden aan uittreding
verbonden kunnen worden met behoud van de vrijheid van
uittreding. Het is naar mijn mening wenselijk dat de wetgever of de rechtspraak meer duidelijkheid verschaft over de
grenzen die aan de vrijheid van uittreding bij een coöperatie
gesteld mogen worden.
Ten slotte, als de belegger niet kan uittreden, zal hij zijn
belang willen kunnen overdragen. Momenteel is bij de
fiscaal transparante besloten commanditaire vennootschap
daar nog de toestemming voor nodig van alle vennoten,
wat bezwaarlijk is. Voor de coöperatie geldt dit toestemmingsvereiste eveneens als men een advance tax ruling
wil verkrijgen om zeker te stellen dat de coöperatie niet
materieel vergelijkbaar is met een vennootschap met een
in aandelen verdeeld kapitaal. Dit toestemmingsvereiste
maakt het overdragen van een belang bezwaarlijk en werkt
daarmee het ontstaan van een efficiënte secondary market
in belangen in Nederlandse private equity fondsen tegen.
Het ontbreken van een efficiënte markt maakt het minder
aantrekkelijk om voor een private equity fonds een Nederlands fondsvehikel van dit type te gebruiken terwijl deze
rechtsvormen een aantal belangrijke voordelen kennen,
zoals de fiscale transparantie van de besloten commanditaire vennootschap. In het wetsvoorstel dat op 29 maart
2021 ter openbare consultatie is aangeboden, is dit toestemmingsvereiste afgeschaft als vereiste voor de fiscale transparantie van een commanditaire vennootschap. Vanuit dit
oogpunt is dat dan ook een wenselijke wijziging.
Dit artikel is afgesloten op 15 augustus 2021.
Over de auteur

Mr. D.O. (Diederik) Palstra
Advocaat te Amsterdam bij Van Campen Liem.

35	MJ Hudson: Private Equity Fund Terms Research 2019/2020, vijfde editie,
p. 10. De ILPA Principles, pagina 17, spreken slechts over een ‘substantial
equity interest’.
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