
 
 

10 OvernameMarkt.be: het referentie  online overnameplatform in 
Vlaanderen waar overlaters, kandidaat-overnemers en 
overnamebegeleiders elkaar  online ontmoeten 
 
10.1 Definitie 
 
Een online overnameplatform (Eng. Matching platform)  is een open site waar 
kandidaat-overlaters hun bedrijfsprofiel anoniem kunnen publiceren ten behoeve van 
kandidaat-overnemers met het oog op een bedrijfsovername. Contacten verlopen  hetzij  
rechtstreeks, hetzij via tussenkomst van een overnamebegeleider.   
Overnamebegeleiders kunnen de partijen  adviseren bij het bepalen van de waarde  van 
de over te dragen onderneming,  zorgen voor de opmaak van het  bedrijfsprofiel, het 
plaatsen ervan op Overnamemarkt.be, het samenstellen van het informatiebundel en 
bemiddelen bij de  onderhandelingen tot de volledige afwikkeling  van 
de  bedrijfsoverdracht. 
 
Recent startte Overnamemarkt met een begeleidingstraject, specifiek gericht op 
overlaters van een kleine onderneming (eenmanszaak of vennootschap) met een 
verwachte transactiewaarde beneden € 500.000 
  
 
Figuur 1 : Betrokken partijen en omgevingsfactoren  bij bedrijfsoverdrachten 
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10.2 Achtergrond   
 
In Vlaanderen staan heel wat KMO’s voor de uitdaging om hun bedrijf over te dragen. Een 
goede omkadering en begeleiding zijn daarbij volgens UNIZO noodzakelijk. Uit 
bevragingen van UNIZO blijkt dat vooral kleine ondernemingen ondersteuning nodig 
hebben bij een bedrijfsoverdracht. Die begeleiding is nodig om de continuïteit van deze 
ondernemingen en de tewerkstelling die zij generen te waarborgen. 

Enkele cijfers over bedrijfsoverdracht (Bron UHasselt en AMS 2015) 

• 54.000 Vlaamse kmo’s hebben een zaakvoerder van 55 jaar of ouder 
• Samen hebben zij 297.000 werknemers en maken zij 1.357.000.000 euro winst 
• 35% van deze kmo’s voorziet een verkoop aan een externe overnemer 
• 71,8% van de bedrijven die een externe verkoop overwegen, vindt moeilijk een 
geschikte koper 
 
Uit een recenter onderzoek van  PXL, VKW en UNIZO Limburg (2017) blijkt dat 4 op de 
10 familiebedrijven in een “risicogroep” zit omwille van onvoldoende voorbereiding van 
hun bedrijfsoverdracht.   De gemiddelde  ondernemer heeft de neiging om de 
voorbereiding van de eigendomsoverdracht van het bedrijf, zij het binnen de familie, zij 
het via een verkoop aan derden, te lang uit te stellen. Ook oudere ondernemers vinden 
zich blijkbaar vaak nog ‘te jong’ om hier al mee bezig te zijn. Nochtans is tijdig beginnen 
nadenken over de overdracht van cruciaal belang. 

Uit een enquête uit 2017 van Agentschap Innoveren & Ondernemen blijkt dat één op de 
drie ondernemers (35 procent) in Vlaanderen  eraan denkt zijn of haar bedrijf over te 
laten. Iets meer dan de helft van hen ziet dat zelfs binnen de vijf jaar gebeuren. 

Dat kopers en verkopers elkaar moeilijk vinden, geeft aan dat er nood is aan een goed 
matching platform. Bijna de helft van de adviseurs geeft aan dat de ondernemers niet 
weten dat zulke platformen bestaan. 
 
10.3 Europese erkenning van www.overnamemarkt.be 
 
Sinds de zomer van 2016 werd www.overnamemarkt.be grondig vernieuwd. 
Voornaamste verbeteringen hebben betrekking op de gebruiksvriendelijkheid van de 
website: “responsive design” voor eenvoudig gebruik via smartphone of tablet en 
afzonderlijke  toegangswegen voor kandidaat-overlaters en kandidaat-overnemers. 
 
Eind mei 2016 nam Overnamemarkt.be samen met 34 andere overnameplatformen uit 
12 verschillende Europese landen  deel aan de 4de editie van de European SME Transfer 
Summit van Transeo, een Europese organisatie voor bedrijven die zich specifiek met 
bedrijfsovernames bezighouden. Tijdens deze editie werden in het kader van het EU4BT-
project (Engaging Users for Business Transfer) enkele normen en praktijken voor 
overnameplatformen vastgelegd om overlaters en kandidaat-overnemers nog beter te 
kunnen samenbrengen. Op basis van een Europees academisch onderzoek, onder leiding 
van prof Van Teeffelen, Hogeschool Utrecht, werd een gedragscode ontwikkeld die in 
totaal door 19 platformen uit 10 Europese landen werd ondertekend, waaronder ook 
Overnamemarkt.be. 

http://www.vlaio.be/
http://www.overnamemarkt.be/
http://www.overnamemarkt.be/


 
10.4 Concept en doelstellingen 
 
10.4.1 Bedrijfsovernames 
 
Hoofddoelstelling van www.overnamemarkt.be blijft het bijeenbrengen van  vraag en 
aanbod met betrekking tot overnemen en overlaten van ondernemingen. Naast het 
‘matchen’ van beide partijen, wordt eveneens zeer veel belang gehecht aan het ter 
beschikking stellen van betrouwbare en relevante informatie over  het overnameproces. 
 
In de eerste plaats biedt OvernameMarkt.be een platform aan op het internet waarbij 
kandidaat-overnemers en kandidaat-overlaters elkaar kunnen ontmoeten met de 
bedoeling te komen tot een overnametransactie. Dit proces dient te verlopen op een 
gemakkelijke, efficiënte, transparante en bij voorkeur anonieme manier. 
 
U bent op zoek naar een over te nemen bedrijf?  
U kan zonder enige formaliteit de site www.overnamemarkt.be consulteren en kijken of 
er een zaak vermeld is die beantwoordt aan uw eisen of verwachtingen. Om meer 
informatie op te vragen maakt u gebruik van het contactformulier dat rechtstreeks aan de 
aanbieder wordt bezorgd. De aanbieder neemt daarna contact met u.  
 
U wil uw bedrijf verkopen of overlaten?  
Als overlater heeft u de keuze om ofwel zelf uw zaak te koop aan te bieden ofwel dit te 
laten verlopen in samenspraak met een professionele overnamebegeleider.  
 
Stap 1 : Het bedrijfsprofiel. 
Dit  is het sleutelelement in de werking van het overnameplatform.  
Het bedrijfsprofiel is een door de kandidaat-overlater opgestelde advertentie met een 
(anonieme) goed uitgeschreven beschrijving van zijn zaak, bij voorkeur aangevuld met 
enkele kerncijfers, een sterk beeld en een inspirerende titel.  
 
Kandidaat-overnemers vinden uw bedrijfsprofiel makkelijk terug op basis van bepaalde 
trefwoorden , de sector of de regio.  
 
Tip : Verspreid  het  bedrijfsprofiel op Overnamemarkt.be maximaal om de contact- 
kansen met een geschikte overnemer te verhogen 
Benut sociale media als Facebook, LinkedIn of Twitter om de zichtbaarheid van het 
bedrijfsprofiel te verhogen zonder uw identiteit prijs te geven. 
U kan het bedrijfsprofiel meteen ook in het Frans op www.plateformedetransmission.be 
publiceren. Daarvoor hoeft u slechts vijf velden in beide talen in te vullen. Snel en 
eenvoudig dus .  
Is uw bedrijf ook geschikt voor een internationale overnemer? Dankzij het  lidmaatschap 
bij Transeo kan   u uw bedrijfsprofiel – inclusief garantie op discretie (blind profile) – 
eveneens  in het Engels op het Europese platform Transeo Marketplace aanbieden. 
http://www.transeo-association.eu/marketplace/ 
 
 
 
 

http://www.plateformedetransmission.be/
http://www.transeo-association.eu/marketplace/


Stap  2: Het informatiebundel  

Het informatiebundel of informatiememorandum (IM)  biedt een helder overzicht  van 
alle financiële en niet-financiële aspecten van de over te dragen onderneming. 
 
Wát verkoopt u precies? De activiteiten (handelszaak)  of de vennootschap? Wat met het 
bedrijfsvastgoed? Welke informatie stelt u ter beschikking van de kandidaat-koper? En 
hoe pakt u dat allemaal aan?  Alle informatie samenvoegen in een overzichtelijk 
informatiebundel is een goed startpunt.  
 
Let op met het verspreiden van deze vertrouwelijke informatie aan ieder die erom vraagt. 
Laat kandidaat-kopers vooraf een geheimhoudingsverklaring of non-disclosure 
agreement (NDA) ondertekenen. En check hun identiteit: hebben ze wel goede 
bedoelingen?  Hou in het  achterhoofd dat concullega’s mogelijk ook op de loer liggen.  
Check vooral of een kandidaat-koper  wel voldoende financiële middelen heeft. Anders 
riskeert u veel tijd te verliezen.  
Geef informatie slechts met mondjesmaat vrij, en dit naarmate u meer  vertrouwen heeft 
in een goede afloop. 

 

Stap 3: Bepaal een realistische verkoopprijs 

Om een realistische verkoopprijs te berekenen, moet er  zowel naar het verleden én naar 
de toekomst gekeken worden: wat is de waarde van uw onderneming? Welke resultaten 
werden  de afgelopen jaren behaald? En wat zijn de verwachtingen voor de komende vijf 
jaar? Een correct overnamebedrag is een essentieel element in de slaagkans van de 
bedrijfsoverdracht. 
 
Er bestaan diverse methodes om de waarde van een onderneming te berekenen. Die 
kunnen elk leiden tot verschillende, soms sterk uiteenlopende, resultaten.  Denk eraan 
dat waarde niet hetzelfde is als prijs. Vereenvoudigd gesteld : Waarde is het resultaat van 
berekeningen. Prijs is het resultaat van onderhandelingen. 
 
UNIZO stelt aan de ondernemers een gratis online waarderingstool ter beschikking die 
werd ontwikkeld door Professor Laveren (Antwerp Management School, AMS)  
https://waarderingstool.unizo.be/ams 
 
Op de website van overnamemarkt.be vindt  u  opgenomen webinars over de 
verschillende waarderingsmethodieken en een demonstratie van het gebruik van deze 
online UNIZO waarderingstool.  
 
10.4.2 Participaties 
 
Als alternatief op een volledige bedrijfsoverdracht kan u op overnamemarkt.be  ook een 
“participatie” (=deel van het aandelenkapitaal) aanbieden. Dit kan bv. door het 
aantrekken van een meewerkende vennoot of als voorbereiding op een stapsgewijze 
bedrijfsoverdracht. Zie onder de rubriek participaties op Overnamemarkt.be voor 
concrete voorbeelden en een praktijkgetuigenis op video. 
 
 
 

https://www.overnamemarkt.be/nl/tips-en-advies/detail-2/voorbereiding-samenstelling-informatiebundel-ter-overhandiging-aan-de-kandidaat-koper-na-ondertekening-geheimhoudingsverklaring
https://www.overnamemarkt.be/nl/tips-en-advies/detail-2/voorbeeld-eenzijdige-geheimhoudingsverklaring-of-nda
https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/eddy-laveren/
https://www.antwerpmanagementschool.be/
https://waarderingstool.unizo.be/ams
https://www.overnamemarkt.be/nl/participaties


10.4.3 Bedrijfsvastgoed 
 
Last but not least biedt Overnamemarkt.be ook de ruimte voor verkoop of verhuur van 
bedrijfsvastgoed. Bedrijfsvastgoed is vaak de belangrijkste activapost van een 
onderneming. 
Overnametransacties worden  vaak beter haalbaar indien het bedrijfsvastgoed 
afzonderlijk wordt verkocht (aan investeerder) of rechtstreeks te huur wordt 
aangeboden. 
Ook indien de overname van de handelszaak niet haalbaar blijkt, blijft het 
bedrijfsvastgoed een vaste waarde (eventueel met een andere bestemming). 
 
 
10.5 Wie kan mij helpen bij het overlaten of overnemen van een bedrijf of 
handelszaak? 
 
Een beroep doen op een externe raadgever is geen overbodige luxe. Een overdracht is 

en blijft nu eenmaal complexe materie, met heel wat factoren waarmee u rekening moet 

houden: contracten, personeel, eventuele schulden, … Bovendien is het vaak emotioneel 

geladen. Een adviseur biedt een objectieve blik en stuurt tijdig bij als het nodig is.  

Let wel op voor niet-professionele adviseurs die onrealistische verwachtingen 

scheppen. En waak erover dat u waar krijgt voor uw  geld. Een professionele 

overnamebegeleider informeert u vooraf over het gehanteerde (uur)tarief of de 

commissie op de afgesloten transactie;  eventueel een combinatie van beide.  

Bepaalde kosten betaalt u ook als de overname niet doorgaat, zoals de dossierkost, de 

opmaak van het verkoopmemorandum en de waardebepaling. Uiteraard betaalt u pas 

commissie wanneer de deal helemaal  rond is. 

Op zoek naar een betrouwbare adviseur? Een uitgebreid aanbod 

overnamebegeleiders vindt u op Overnamemarkt.be  gerangschikt per beroepsgroep en 

per provincie. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.overnamemarkt.be/


10.6 Begeleidingstraject Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming 

(eenmanszaak of vennootschap)  

 

Uit de ervaringen  van UNIZO Overnamemarkt.be blijkt dat vooral de kleinere 
ondernemingen - met een transactiewaarde beneden €500.000 -  niet gemakkelijk een 
geschikte begeleider vinden bij hun  bedrijfsoverdracht. Om hieraan tegemoet te komen 
heeft UNIZO Overnamemarkt.be samen met partners waaronder KBC een specifiek 
begeleidingstraject ontwikkeld. 
  
Vele vragen zijn dezelfde, zowel voor een grotere of kleinere transactie  :  
  
Als ondernemer heeft u zich jarenlang met hart en ziel toegelegd op de ontwikkeling van 
uw bedrijf. Nu overweegt u een bedrijfsoverdracht. Bent u er klaar voor om uw bedrijf 
uit handen te geven? Zijn uw mede-eigenaars het hiermee eens? Zijn uw kinderen, 
andere familieleden, mede-vennoten of één van uw personeelsleden geschikt om uw 
bedrijf over te nemen? Denkt u dat een leverancier, klant, concurrent of andere gekende 
zakenrelatie sterke interesse in uw bedrijf heeft ?  Of wilt u uw bedrijf in ieder geval aan 
een andere partij overdragen?  
 
  
Wat biedt u dit begeleidingstraject van Overnamemarkt.be?  
  
Overnamemarkt.be  adviseert  u van bij de start van uw  bedrijfsoverdracht tot bij 
de “matching” met een geschikte kandidaat koper.   
  
Op basis van onafhankelijk en professioneel  advies neemt u de correcte en 
fundamenteel onderbouwde beslissingen voor uw bedrijfsoverdracht.   
 
We starten met een intakegesprek  waar  uw  verwachtingen en behoeftes met 
betrekking tot uw geplande bedrijfsoverdracht in  kaart worden gebracht.   
Samen met de expert worden volgende overwegingen gemaakt : Is uw zaak 
overdraagbaar; zijn uw verwachtingen realistisch vanuit het standpunt van een 
potentiële koper? …  
  

Bij een positieve evaluatie kan het begeleidingstraject (in 3 stappen) worden opgestart :  
 
Stap 1. Bent u en  uw bedrijf klaar voor de overdracht ?   
U krijgt professionele begeleiding bij het invullen van de overnamescan®, een 
vragenlijst die u helpt om een zelfanalyse te maken in hoeverre uw bedrijf klaar is voor 
de  bedrijfsoverdracht.   De overnamescan® biedt u meer inzage  onder de vorm van een 
scorebord met mogelijke verbeterpunten op diverse domeinen.         
  
 
Stap 2.Wat is de waarde van uw onderneming ?  
Aan  de hand van de jaarrekeningen (vennootschap) of fiscale aangiftes 
(eenmanszaak)  en de toekomstvooruitzichten van het bedrijf en zijn sector wordt door 
de experts een waardering gemaakt.   
Voor de berekening van de waardering wordt zowel beroep gedaan op de expertise van 
KBC als de UNIZO waarderingstool, die werd ontwikkeld in samenwerking met Antwerp 
Management School.  



 
Stap 3. Op zoek naar een geschikte koper   
Om u verder te begeleiden in de zoektocht naar een geschikte overnemer, wordt 
volgende documentatie door de experten uitgeschreven :  
 

• Bedrijfsprofiel  
• Informatiebundel   
 

Het (anonieme) bedrijfsprofiel wordt opgesteld ten behoeve van potentieel 
geïnteresseerde kopers. Het is  een sterke beschrijving van de over te laten zaak, 
samen  met de relevante kerncijfers, een sterk beeld en een inspirerende titel.  
 
Om de kans op overname zo sterk mogelijk te maken wordt het (anonieme) 
bedrijfsprofiel verspreid via   

• De UNIZO kanalen  
• het online overnameplatform Overnamemarkt.be ;   
• KBC kanalen  
• Netwerk van de ondernemer (ook sociale media)  
 

De informatiebundel dat na screening en ondertekening van een 
geheimhoudingsverklaring aan de kandidaat-overnemers kan worden bezorgd,  bevat 
oa volgende aanvullingen op het bedrijfsprofiel  :  

• Basisgegevens van de onderneming  
• Uitgebreide cijfergegevens ter staving van  de waardering  
• Vereiste  attesten bij de bedrijfsoverdracht  
Specifieke kenmerken van het over te nemen bedrijf  

 
10.8. Gebruiksvoorwaarden 
 

• Consulteren van de website www.overnamemarkt.be is gratis en anoniem. 
 

• Voor het plaatsen van een bedrijfsprofiel wordt een tarief aangerekend per 3 
maanden  

 
 

 
 

• Begeleidingstraject Advies op maat voor overlaters van een kleine 
onderneming 

 
Alle informatie over dit traject vindt u terug  op de site www.overnamemarkt.be. 

http://www.overnamemarkt.be/
http://www.overnamemarkt.be/


 
 
10.9 Samenvatting :  10 voordelen van  www.overnamemarkt.be voor overnemers 
en overlaters: 
 

1. Betrouwbaar 
Al 10 jaar hét meest betrouwbare platform in Vlaanderen, aanbevolen en ondersteund 
door UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. 
 

2. Erkend 
Het enige Vlaamse platform dat aan alle voorwaarden voldoet en bijgevolg ook Europees 
erkend is (Transeo).  
 

3. Discreet 
Discretie en anonimiteit gegarandeerd indien u dit wenst. 
 

4. Snel en effectief 
De kortste weg tussen overnemer en overlater: één op drie zaken vindt via 
www.overnamemarkt.be effectief ook een overnemer.  
 

5. Volledig aanbod 
Uniek aanbod: niet enkel van over te nemen bedrijven, maar ook van bedrijfsvastgoed . 
 

6. Bijzonder  aanbod  
Bibliotheek met interessante documenten, tools, webinars, opleidingen enz. rond het 
onderwerp van de bedrijfsoverdracht. 
 

7. Vraag het aan Overnamemarkt 
Zoekt u een bedrijf om over te nemen, en vindt u dit toch niet op www.overnamemarkt.be? 
Dan kan u dit melden aan Overnamemarkt.be en gaan wij op zoek voor u  via onze 
bemiddelaars. Wenst u dat Overnamemarkt uw advertentietekst opstelt en zelfs foto’s 
komt nemen, dan kan dit ook aan zeer scherpe prijzen!  
 

8. Gratis voor kandidaat-kopers 
Geen kosten voor de kandidaat-overnemers: consultatie van de website is volledig gratis.  
 

9. Goedkoop voor aanbieders / overlaters  
Slechts €99 (excl. BTW) om gedurende drie maanden uw bedrijfsprofiel-advertentie te 
plaatsen. UNIZO-leden betalen slechts €75 euro (excl. BTW) Voor professionele 
overnamebegeleiders en tussenpersonen gelden aangepaste tarieven.  
 

10. Vernieuwde en gebruiksvriendelijke website: 
Responsive design, gemakkelijk te consulteren via smartphone of tablet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.overnamemarkt.be/
http://www.overnamemarkt.be/
http://www.overnamemarkt.be/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


