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‘facts en figures’ 
over de (flex)bv en 
ondernemers

Maatschap

46.300  

Eenmanszaak

693.655   

Besloten vernootschap

303.150   
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”als we een kans zien, springen 

we er op in en zien dan vaak 

wel waar het op uit komt”

In dit magazine staan ondernemers 
centraal. ondernemers die alleen of 
samen met anderen werken. neem 
bijvoorbeeld roy te brake: samen 
met zijn broer raymond heeft hij het 
Touringcarbedrijf Gelderesch met 
vestigingen in Groenlo en bocholt 
(duitsland). Zijn vader bennie te brake 
startte het bedrijf in 1995 met twee 
touringcars; nu heeft het bedrijf er 
meer dan 30 en 95 man personeel. roy 
te brake (39) en zijn broer waren erbij 
vanaf de start. Inmiddels staat vader 
meer op de achtergrond. roy heeft 
de commerciële leiding en zijn broer 
zwaait de scepter in de werkplaats.  
de groei in het bedrijf bereikten zij 
door altijd kwaliteit te bieden en 
nieuwe kansen aan te grijpen. naast 
een vaste basis van regionaal vervoer 
voor scholen en andere organisaties 
verzorgt roy’s bedrijf ook dagtochten 
en meerdaagse reizen. 

door toenemende concurrentie vanuit 
duitsland werd Te brake gedwongen 
om over de grens te kijken. dat werd 
bocholt, waar hij van een weduwe een 
touringcarbedrijf overnam. Kort daarna 
meldde de belangrijkste klant van dat 
bedrijf dat zij een aanbesteding wilde 
doen. Te brake had in nederland al 
ervaring opgedaan met aanbestedin-
gen; zijn duitse branchegenoten niet. 
Hij nam het initiatief als hoofdaan-
nemer en schreef met zeven andere 
partijen in op de aanbesteding. en 
met succes: de opdracht werd aan het 
consortium gegund.

InHoud InHoud

experT vertelt
Toekomstplannen in 
een passend juridisch 
(maat)jasje

expert vertelt

13 aad ouborg 
van Princess: 
‘onderscheidend 
en creatief’

26 veel gestelde 
vragen én 
antwoorden
netwerknotarissen beantwoorden veel 
gestelde vragen van ondernemers

Artikel

28 opstarten en 
ondernemen met 
de flexbv
leuk die nieuwe flexbv, maar wat kan je 
er als ondernemer mee? 

en verder...

04  in het kort

24  goed geregeld?! 

30  is de flexbv interessant? 

 doe de online test!  

31  doe de quiz en win!

opstarten & ondernemen 
met de flexbv
vanaf 1 oktober 2012 gelden nieuwe spelregels voor de bv. vanaf die 
datum is er geen startkapitaal, bankverklaring en accountantscontrole 
meer nodig om een bv te starten. ook vervallen allerlei andere 
formaliteiten. dit maakt de bv aantrekkelijker voor bedrijven. door 
de wijzigingen wordt de bv ook wel de flexibele bv of kortweg flexbv 
genoemd. starters en al bestaande bedrijven en bv’s kunnen profiteren 
van de flexbv. In dit magazine leest u hoe. 

Verder in dit magazine: Hoe kan je privé en zakelijk scheiden? Hoe 
regelen andere ondernemers hun erfenis, relatie en bedrijfszaken? 

12

16

16

aan tafel bij de netwerknotaris
Het gespreksonderwerp: het dilemma van de starter. fysiotherapeute Karin 
Karis gaat van loondienst naar een eigen bedrijf. 

In beeld

samen werken, samen ondernemen

18een stap voorwaarts
ondernemers bouwen aan de 
toekomst van hun bedrijf ondanks de 
economische tegenwind. 

06

ondernemers vaak 
matig voorbereid op 
toekomst
valt het bedrijf om bij tegenslagen? 
of zit de familie er mee in de maag 
als de ondernemer iets overkomt?  

14
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In HeT kort

mIjn vAder 
wAs boer

Herman pleiter heeft samen met zijn 
vrouw Cobi een melkveebedrijf. Zij 
hebben drie kinderen. Herman nam 
het bedrijf over van zijn vader en hoopt 
dat een van zijn kinderen hem opvolgt. 
“ons bedrijf heeft de laatste jaren een 
groeispurt gemaakt. daarom maken 
we nu vooral ‘pas op de plaats’ qua 
groei in aantal koeien”.

lees het portret van Herman en drie 
andere over ‘samen werken, samen 
ondernemen’ op pagina 19.

wAArom ?
In HeT kort

daarom maken ondernemers huwelijkse 
voorwaarden

ook al is je bedrijf een (flex)bv, je wilt niet dat je echtgenoot ook 
ondernemingsrisico’s loopt. door huwelijkse voorwaarden te maken bescherm 
je je echtgenoot daarvoor. bovendien is het door de huwelijkse voorwaarden 
mogelijk een deel van de winst over te dragen aan de echtgenoot. Gaat het dan 
in de toekomst helemaal mis met het bedrijf, dan is die winst ‘veiliggesteld’.

daarom maken ondernemers een 
samenlevingscontract

Als je als ondernemer samenwoont, zijn zowel jij als je partner gebaat bij 
een samenlevingscontract. om problemen met schuldeisers van je bedrijf te 
voorkomen, is het belangrijk in het samenlevingscontract vast te leggen welke 
bezittingen gezamenlijk eigendom zijn en welke bezittingen persoonlijk.  

daarom maken ondernemers een testament

door het (plotseling) overlijden van een ondernemer kan het bedrijf in handen 
komen van erfgenamen (degenen die van jou erven) die geen verstand hebben 
van ondernemen. Hierdoor kan je bedrijf in problemen komen en kan er ruzie 
tussen de erfgenamen ontstaan. met een goed testament en misschien wat 
aanvullende maatregelen kan je veel problemen voorkomen.

daarom maken ondernemers een levenstestament

Hierin regelt een ondernemer wie hem vervangt als hij onverwacht uitvalt, 
bijvoorbeeld door ziekte of een verkeersongeluk. Het bedrijf kan dan toch 
doorgaan, zonder inschakeling van een rechter. daardoor wordt tijd bespaard. dit 
is belangrijk, bijvoorbeeld als leveranciers moeten worden betaald; je voorkomt 
dan rentekosten en incassokosten.

profIel
uw netwerknotaris is gespecialiseerd in juridische 
zaken rond bedrijf, woning, familie & relatie, erfenissen en 
onbebouwde grond. uw netwerknotaris is onpartijdig 

en daarom ook geschikt als bemiddelaar in allerlei soorten 
conflicten, bijvoorbeeld in uw maatschap. 

Hij of zij is aangesloten bij netwerk notarissen 
en voldoet daarom aan hoge kwaliteitseisen. 
Circa 600 gespecialiseerde juristen werken 
samen aan het delen van kennis en ervaring. 
uw netwerknotaris kan voor uw vraag of zaak 

altijd de expertise van het notarieel Kenniscentrum van netwerk notarissen 
inroepen.
uw netwerknotaris luistert, informeert en adviseert bij belangrijke 
gebeurtenissen in uw leven over de juridische, financiële en fiscale 
gevolgen voor uw persoonlijke situatie. bijvoorbeeld als u stopt met uw werk 
of uw bedrijf. Hij/zij spreekt heldere taal en maakt uw (complexe) juridische 
zaken voor u duidelijk.
Advies dat u krijgt is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste 
inzichten. de akten die u krijgt zijn in begrijpelijke taal.  

bedrijfsvormen In nederlAnd

46.300  

Eenmanszaak

693.655   

Besloten vernootschap

303.150   

uit onderzoek vAn 
neTwerK noTArIssen 
blIjKT dAT:

bijna de helft van de nederlandse 
ondernemers in gemeenschap van 
goederen is getrouwd. 

Twee op de tien van die onder-
nemers startte het bedrijf na de 
trouwdag. 
 

van de ongetrouwd samenwonende 
ondernemers heeft vier op de tien 
geen samenlevingscontract. 

ruim twee derde van de samenwo-
nende partners die meewerken in 
het bedrijf van de andere partner, 
krijgt daar niet of nauwelijks voor 
betaald. 

een op de drie ondernemers heeft 
geen testament. 

uit internationaal onderzoek van 
pwC blijkt dat minder dan de helft 
van de familiebedrijven een con-
creet opvolgingsplan heeft klaarlig-
gen. slechts een kwart heeft daad-
werkelijk een opvolger gekozen. 

50%

40%

60%

20%

30%
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er is geen startkapitaal meer nodig 
om met een flexbv te starten. ook 
veel andere formaliteiten verdwijnen. 

er zijn meer mogelijkheden om een 
flexbv voor een bedrijf ‘op maat’ 
te maken. dit geldt ook voor al 
bestaande bv’s. 

wil je met andere ondernemers 
(gaan) samenwerken? de flexbv biedt 
verschillende mogelijkheden om de 
onderlinge verdeling van winst en 
zeggenschap te regelen.

vaak willen investeerders meedelen in 
de winst van het bedrijf. dit kan met 
de flexbv worden geregeld door een 
investeerder in ruil voor de investering 
een aandeel met winstrecht maar 
zonder zeggenschapsrecht toe te 
kennen.

bestaande bv’s kunnen eenvoudiger 
belastingvrij geld uit de bv halen.

Andere voordelen die de bv al had, 
blijven onveranderd:
- de bv is aansprakelijk voor de 
 schulden die het bedrijf heeft; 
- de ondernemer is maar beperkt   
 aansprakelijk;
-  het kan fiscaal interessant zijn om te 

ondernemen via een bv;
-   het bedrijf kan op naam van de bv
  worden gevoerd zodat de bv zelf   
 een bankrekening kan hebben en  
 op eigen naam facturen kan sturen.

facts en figures

de verandering van de 
spelregels maakt de bv 

flexibeler en eenvoudiger

Maatschap

Vennootschap onder firma

152.185
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InTerview

een stap 
voorwaarts

frAns boon (63), eIGenAAr vAn 
druKKerIj pAsCAl In uTreCHT, 
GeTrouwd en vAder vAn Twee 
KInderen. Hij is van Plan 
volgend jaar zijn zaak te 

verkoPen.

Frans Boon is eigenaar van druk-
kerij Pascal in hartje Utrecht en heeft 
duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan. Boon startte zijn bedrijf in 
1974; in 2004 zette hij zijn eenmans-
zaak om naar een bv. Ondanks de 
crisis in de bedrijfstak draait Pascal 
nog met klanten als Triodos Bank en 
de Utrechtse Stadsschouwburg. Boons 
jongste zoon werkt als DTP-er in de 
zaak, maar heeft niet de ambitie om 
zijn vader op te volgen. Boon zoekt 
daarom naar een oplossing waarbij 
zijn bedrijf nog een aantal jaren kan 
voortbestaan en hijzelf zich kan stor-
ten op zijn passie: de beeldende 
kunst. 

“Loslaten is niet mijn sterkste punt, 
maar volgend jaar zomer hoop ik 
zover te zijn. Vijf jaar geleden begon 
ik na te denken over de drukkerij 
zonder mij. Het begon met een fami-
lieberaad op Texel. Mijn vrouw, twee 
zoons en schoondochter moesten 
antwoord geven op de vraag ‘Wat 
gebeurt er met de drukkerij als 

Frans het niet meer wil?’. Wat bleek? 
Iedereen is toch erg gehecht aan het 
bedrijf, aan het pand en de locatie. Ik 
heb na dat weekend mijn oudste zoon 
alle ruimte gegeven om te beslissen of 
hij de zaak wilde overnemen.” 

“No hard feelings, heb ik tegen mijn 
zoon gezegd. Samen met een extern 
bureau ben ik nu op zoek naar een 
opvolger die het bedrijf overneemt. 
De historische panden waarin mijn 
bedrijf is gevestigd wil ik niet verko-
pen. Na de verkoop van mijn bedrijf 
blijf ik graag nog één jaar in de zaak 
werken.” 

“Na ‘Pascal’ wil ik me meer bezighou-
den met beeldende kunst. Ik wil graag 
dingen scheppen, creatief bezig zijn 
met gevonden materialen. Ik hoef er 
geen geld mee te verdienen of een 
zaak van te maken. Verkoop is geen 
drive.”

“Ik ben in 1971 getrouwd onder huwe-
lijkse voorwaarden. Mijn vrouw had 
een hele waslijst met spullen die ze 
inbracht; ik had alleen een fiets. We 
hebben daarna nooit meer naar onze 
huwelijkse voorwaarden gekeken. 
Een testament hebben we gemaakt 
toen we kinderen kregen. Nu breekt 
de periode aan dat we er wel weer 
eens iets aan moeten doen.”

ondernemers met toekomstplannen, ondanks de economische tegenwind. dat kenmerkt 
frans boon, danny bussman en Tom van der Arend. Zij namen recent een belangrijke 
beslissing voor hun bedrijf en brachten hun bedrijf in een nieuwe fase. Ieder met een eigen 
uitdaging bouwen zij aan de toekomst van hun bedrijf.  
ondernemers worden vaak de motor van de economie genoemd. Als je het verhaal van 
boon, bussman en van der Arend hoort, wordt duidelijk waarom. 

tiPs vAn de 
neTwerKnoTArIs

investeerders ..?
Bent u op zoek naar investeerders? 
Vaak willen investeerders meedelen 
in de winst van het bedrijf. Dit kan 
met de flexbv worden geregeld 
door een investeerder in ruil voor de 
investering een aandeel met winst-
recht maar zonder zeggenschaps-
recht toe te kennen. 

aansprakelijkheid
Met de flexbv kunt u privé en zakelijk 
scheiden. De bv is aansprakelijk voor 
de schulden die het bedrijf heeft; 
de ondernemer is maar beperkt 
aansprakelijk. Lees meer hierover in 
‘Het startersdilemma: eenmanszaak 
of flexbv’ op pagina 16. 

Het was nooit mijn 
ambitie een eigen 
zaak te hebben, 
maar ik heb al die 
jaren mijn idealen 
kunnen verenigen 
in een sterk en 
mooi bedrijf.
frans boon (63), eigenaar van 
drukkerij pascal in utrecht.

InTerview
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dAnny bussmAn (41), eIGenAAr 
vAn bussmAn AAnnemersbedrIjf 
In wInTerswIjK, GeTrouwd, 
vAder vAn Twee KInderen. HIj 
brACHT onlAnGs ZIjn bedrIjf 
In een nIeuwe fAse door te 
gaan samenwerken met een 
brancHegenoot.

Danny Bussman heeft een aanne-
mersbedrijf met 15 werknemers in 
Winterswijk. Zijn grootvader startte 
het bouwbedrijf; zijn vader nam 
het over en tien jaar geleden kwam 
Bussman in het bedrijf. Zes jaar 
geleden deed vader zijn aandelen over 
maar hij werkt er nog steeds als loca-
tiemanager. De leiding is echter volle-
dig in handen van Danny Bussman 
omdat zijn vader vernieuwing door 
een nieuwe generatie noodzakelijk 
vindt. 
Bussman kwam onlangs met zijn 
bedrijf in een beslissende fase en 
maakte een toekomstplan voor de 
komende tien jaar. Samenwerking 
staat daarin centraal.  

“Zo’n drie jaar geleden zag mijn 
vrouw me steeds vaker met een zuur 
gezicht thuiskomen en vroeg me of ik 
m’n werk nog wel leuk vond. Ze had 
een punt: de regio waar we werken 
is een krimpregio met toenemende 
vergrijzing dus daar zat weinig 
toekomst in. En zelf een stap maken 

naar het westen van Nederland of 
naar Duitsland was me te kostbaar. 
Dat zette me aan het denken. Ik zag 
de oplossing in aansluiting bij een 
netwerk en meer samenwerking.”

“Ik kwam via bijeenkomsten van de 
branchevereniging in contact met 
Henry Hegeman van bouwbedrijf 
WBC. Onze visies sloten op elkaar 
aan en, omdat we niet direct elkaars 
concurrenten zijn, waren er moge-
lijkheden om een win-win situatie te 
creëren. De samenwerking begon met 
de overname van de timmerwerk-
plaats van WBC. Later volgde ook een 
juridische structuur voor de samen-
werking: boven onze eigen bv’s is een 
holding gekomen waarin wij beiden 
aandeelhouder zijn. De bedrijven zijn 
twee aparte zelfstandige onderne-
mingen gebleven. We werken daarom 
marktconform voor elkaar.” 

“We hebben afgesproken dat we over 
tien jaar kijken waar we staan en wat 
deze samenwerking ons ieder waard 
is. Ik heb er een goed gevoel over. 
Mijn toekomst zie ik verder in uitbrei-
ding van het dienstenpakket van 
mijn bedrijf. Ik wil niet alleen maar 
‘stenen stapelen’ maar ook aanvul-
lende diensten verlenen. Bijvoorbeeld 
door bij een bouw ook de tuinaanleg 
en het onderhoud daarvan voor onze 
rekening te nemen.”

tiPs vAn de 
neTwerKnoTArIs

van eenmanszaak naar flexbv? 
Heeft u een eenmanszaak? U kunt 
die voortzetten als flexbv. Bij de 
oprichting brengt u de eenmanszaak 
in de flexbv in. Via de aandelen van 
de flexbv hebt u dan (nog steeds) 
recht op de waarde van uw zaak. Lees 
meer hierover in ‘Goed geregeld?!’ op 
pagina 24. 

Pensioen 
De flexbv biedt mogelijkheden 
om pensioen op te bouwen; als u 
dat doet in een aparte flexbv dan 
staat uw pensioen niet bloot aan 
ondernemingsrisico’s. Lees hier 
meer over in ‘Het startersdilemma: 
eenmanszaak of flexbv’ op pagina 16.

InTerview InTerview

Bij samenwerking 
is het vertrouwen 
en de wil om elkaar 
iets te gunnen 
essentieel.

danny bussman (41), eigenaar van 
bussman Aannemersbedrijf in 
winterswijk.
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Tom vAn der Arend (43) Is meT 
ZIjn moeder eIGenAAr vAn sHCn 
dIerenuITvAArT meT vesTIGInGen 
In leIdsCHendAm en roermond. 
vAn der Arend Is GeTrouwd en 
vAder vAn Twee KInderen. Hij 
nam onlangs risico’s door 
een nieuwe HyPermoderne 
vestiging te bouwen in 
nootdorP. 

Tom van der Arend heeft samen 
met zijn moeder een dierenuitvaart-
organisatie. Bij SHCN Dierenuitvaart 
werken 40 mensen en er zijn vestigin-
gen in Leidschendam en Roermond. 
Binnenkort komt daar een nieuwe 
hypermoderne vestiging in Nootdorp 
bij. Het gebouw staat er al, maar is 
nog niet in gebruik genomen door 
diverse tegenslagen, zoals het faillis-
sement van de proces-installateur. 
Ondanks deze tegenslagen blijft 
Van der Arend op zoek naar nieuwe 

InTerview InTerview

uit dagingen als ondernemer, zoals 
nieuwe oplossingen voor duurzaam 
ondernemen en nieuwe initiatieven 
met ICT.

“Ons bedrijf is een écht familie-
bedrijf. Het bestaat sinds 1979 en 
was het eerste dierencrematorium 
in de Benelux. Mijn ouders hebben 
het bedrijf opgericht en vanaf 1986 
leidt mijn moeder de zaak alleen. Al 
van jongs af aan werk ik mee in de 
zaak en na mijn studie bedrijfskunde 
permanent. Mijn moeder is inmiddels 
71 jaar maar nog steeds actief betrok-
ken. Wel is er een managing director 
die de rol van mijn moeder te zijner 
tijd zal overnemen.”

“Ons bedrijf is georganiseerd in 
een concernvorm met een werk-
maatschappij, holding en een 
stichting voor de certificaten. 
Het vastgoed en de bedrijfsactivi-
teiten zitten in aparte bv’s. Mijn 
moeder is grootaandeel houder; ik 
minderheidsaandeelhouder.”

“Dierenuitvaart is een relatief 
conjunctuurongevoelige activiteit, 
toch voelt ook ons bedrijf de gevolgen 
van de crisis. Bij de ontwikkeling 
van de nieuwe locatie hebben we 
veel tegenslagen gehad. We liepen 
daardoor naast de crisis nog extra 
ondernemersrisico. Maar ik ga 
obstakels niet uit de weg en ben blij 
dat we ondanks alles over een tijdje 
de nieuwe locatie kunnen betrekken.”

“Op de nieuwe locatie kan de uitvaart 
van een huisdier of paard nog 
persoonlijker worden gemaakt. Zo is 
er een bijzondere binnentuin, om het 
overleden huisdier of paard in alle 
rust te gedenken. In de afscheids-
ruimte werken we met door de 
mensen zelf gekozen thema’s. Mensen 
kunnen eventueel ook via internet 
afscheid nemen van hun huisdier of 
paard, als ze niet persoonlijk 
aanwezig kunnen of willen zijn. We 
willen met ons bedrijf een échte 
bijdrage leveren aan de rouwverwer-
king van de huisdiereneigenaar.”

Bij mij lopen privé 
en werk door 
elkaar. Ja, ik leef 
om te werken in 
plaats van dat ik 
werk om te leven. 

Tom van der Arend (43) is met 
zijn moeder eigenaar van sHCn 
dierenuitvaart met vestigingen in 
leidschendam en roermond.
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tiPs vAn de 
neTwerKnoTArIs

gouden handdruk? 
Is u onlangs een gouden handdruk 
of ontslagvergoeding toegezegd? 
Het kan fiscaal gunstiger zijn om de 
vergoeding te laten storten in een 
door u op te richten ‘stamrecht-
flexbv’. Lees ook: ‘Veel gestelde 
vragen’ op pagina 26/27.’

flexibel 
De verandering van de spelregels 
maakt de bv flexibeler en 
eenvoudiger. Tot 1 oktober 
2012 was het nodig om 18.000 
euro te hebben om een bedrijf 
via een bv op te starten. Het 
startkapitaal, de bankverklaring en 
de accoutantsverklaring zijn voor 
een oprichting niet meer nodig. Er 
zijn ook allerlei andere formaliteiten 
verdwenen waardoor de bv 
flexibeler is geworden. Lees meer 
hierover op pagina 28/29
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Na 30 jaar topondernemerschap geeft Aad 
Ouborg in zijn boek ‘Ondernemen is enter-
tainen’ het geheim prijs van zijn succes met 
zijn huidige en voormalige bedrijven als de 

Ouborg Group, Princess Sportsgear&Traveller, Princess 
Household Appliances en BaByliss. De creatieve onderne-
mer heeft sinds 1980 iedere economische recessie zelfs 
glansrijk doorstaan door, in zijn woorden, met bijzondere 
marketingactiviteiten en zaken nieuws te maken en 
daarmee op te vallen, tegen zo laag mogelijke kosten. 
“Onderscheidend zijn en creativiteit, daar draait het om, 
zeker in deze tijd!” Aad Ouborg geeft zijn reactie op de 
stappen van Frans Boon, Danny Bussman en Tom van 
der Arend.

reactie op frans boon – drukkerij Pascal
“dat frans allereerst zijn kinderen niet heeft ‘gepusht’ 
om het bedrijf over te nemen, is heel verstandig, dat 
werkt niet. Ik heb dat zelf ook nooit gedaan, hoewel het 
stiekem wel een grote wens was. nooit verwacht dat 
nu zelfs twee van mijn kinderen in het bedrijf zitten. 
vervolgens is het als je trouwt heel belangrijk om 
zaken professioneel te laten te regelen - kijk daarbij 
niet op een dubbeltje. een scheiding kan je je bedrijf 
kosten. In dit verband raad ik ook iedere ondernemer 
aan om jaarlijks samen een kapitaalsoverzicht te 
tekenen.” 

reactie op danny bussman – bussman aannemersbedrijf
“samenwerken, netwerken, aanvullende diensten; dat heeft danny natuurlijk 
goed gezien. maar het echte verschil maken in deze branche die het zo voor zijn 
kiezen krijgt, is volgens mij uiterst simpel: ik heb zelf nog nooit een aannemer 
meegemaakt die tijdens en na de bouw iets bijzonders deed en die binnen het 
afgesproken budget bleef. daar liggen dus kansen: gewoon eerlijk zakendoen én 
nodig klanten tijdens de bouw eens uit voor een borrel, laat dia’s zien, kortom, 
betrek ze erbij, doe iets gezelligs! Kom vervolgens na een jaar terug om te kijken 
of alles nog goed is. en wie weet, volgt er dan wel een nieuwe opdracht.”    

reactie op tom van der arend – sHcn dierenuitvaart:
“Huisdieren worden steeds belangrijker, maar anderzijds ondervindt Tom zelf dat 
mensen minder te besteden hebben. behalve sterk op de kosten letten, 40 man 
personeel is niet niks, zal hij creatief moeten zijn door bijzondere (extra) diensten 
aan te bieden. bijvoorbeeld de ‘nazorg’; klanten die blijven terugkomen en daar 
graag wat voor overhebben. Ik stel me daarbij voor dat er een ruimte is waar 
foto’s hangen van de huisdieren, waar mensen kaarsjes kunnen branden, lotgeno-
ten ontmoeten en koffie kunnen drinken. en een website waar zij hun verhalen op 
kwijt kunnen. of verkoop speciale dingen voor bij het graf. Zo maak je ‘nieuws’, zo 
bereik je dat mensen een goed gevoel krijgen en over je praten.”   

onderscheidend en creatief

experT vertelt experT vertelt

bedrijfspand blijft achter in de 
holding. Daarna draagt Boon de 
aandelen van de dochterbv over aan 
zijn opvolger (koper). Als de drukkerij 
in het huidige pand gevestigd blijft, 
kan de notaris ook een huurcontract 
maken.
In verband met de overgang van 
het bedrijfspand naar de volgende 
generatie adviseer ik de aandelen van 
de bv waarin het bedrijfspand zit, te 
certificeren. Boon kan dan, ook bij 
leven al, zijn kinderen een econo-
misch belang in het bedrijfspand 
geven. 
Frans Boon geeft zelf al aan dat het de 
hoogste tijd is om naar zijn huwe-
lijkse voorwaarden en testament te 
kijken. 

beperking risico’s 
bij verschillende 
bedrijfsactiviteiten

danny bussman: samenwerken
Danny Bussman heeft al een juri-
dische structuur gemaakt voor de 
samenwerking met zijn branche-
genoot. Omdat per 1 oktober 2012 
nieuwe spelregels voor bv’s gelden, is 
het goed deze structuur opnieuw door 
de notaris te laten beoordelen. De 
spelregels voor een bv zijn namelijk 
flexibeler geworden; de bv wordt 
daarom voortaan ‘flexbv’ genoemd. 

veel van de nieuwe stappen die je als ondernemer zet, 
hebben ook juridische aandacht nodig. wijzigingen in het 
bedrijf betekenen vaak ook wijzigingen in de juridische 
vorm of structuur. wat betekent dit voor frans boon, danny 
bussman en Tom van der Arend?

frans boon: bedrijf overdragen
Ik adviseer Frans Boon de afspraken 
over de verkoop van zijn drukkerij 
in een koopcontract op te nemen. De 
notaris is daar geschikt voor omdat 
die onpartijdig is en voor een goede 
balans tussen de belangen van verko-
per en koper zorgt. Boon wil eigenaar 
blijven van het bedrijfspand. Als het 
bedrijfspand nog niet in een aparte 
bv zit, adviseer ik hem een nieuwe 
bv op te richten. Er ontstaat daardoor 
een holdingconstuctie: de nieuwe 
(dochter-)bv komt onder zijn huidige 
bv te ‘hangen’. Vervolgens laten we 
de drukkerij zonder het bedrijfspand 
naar de dochterbv ‘uitzakken’. Het 

Deze flexbv biedt ondernemers die 
samenwerken nieuwe mogelijkheden: 
er kunnen met de andere partner(s) 
afspraken worden gemaakt over de 
verdeling van winst en zeggenschap. 
Maar bijvoorbeeld ook afspraken voor 
het geval de samenwerking onver-
hoopt niet meer succesvol verloopt; 
ik denk dan aan een soepele exitrege-
ling. Deze afspraken kunnen worden 
vastgelegd in de statuten en/of in een 
aandeelhoudersovereenkomst. 
Als de nieuwe activiteit, tuinaanleg 
en – onderhoud, een ander riscio-
profiel heeft dan zijn huidige bouw-
activiteiten, adviseer ik Bussman de 
twee bedrijfsactiviteiten van elkaar te 
scheiden. Voor de tuinaanleg en  
– onderhoud wordt dan een nieuwe 
bv opgericht. 

tom van der arend: bedrijf 
uitbreiden 
De dierenuitvaartorganisatie van Tom 
van der Arend is een nieuwe vesti-
ging gestart met een nieuw concept. 
Ik adviseer ondernemers om in dat 
geval een nieuwe bv op te richten; 
voor Van der Arend betekent dit een 
nieuwe bv voor de nieuwe vestiging. 
Reden hiervoor is de beperking 
van risico ten opzichte van reeds 
bestaande bedrijfsactiviteiten. Je zou 
daarnaast nog kunnen kiezen om alle 
bedrijfspanden in één bv (vaak wordt 
voor een ‘tussenholding’ gekozen) 
onder te brengen. 
Naast Van der Arend en zijn moeder 
is er een managing director. Het is 
belangrijk dat deze de zaken over kan 
nemen als er onverwacht iets met Van 
der Arend gebeurt. De notaris kan dat 
met een volmacht of levenstestament 
voor hem regelen. Deze documenten 
worden ‘op maat’ gemaakt en je kunt 
daarin precies aangegeven in welke 
situatie er wat met het bedrijf moet 
gebeuren en wie dat mag doen. 

ToeKomsTplAnnen In een 
Passend juridiscH (maat)jasje

advies van mr. lucienne van 
der geld, jurIdIsCH dIreCTeur 
neTwerK noTArIssen en 
unIversITAIr doCenT AAn de 
rAdboud unIversITeIT nIjmeGen Aad Ouborg
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Huwelijkse voorwaarden en 
faillissement
Veel ondernemers hebben het idee 
dat als ze eenmaal huwelijkse voor-
waarden hebben het voor ‘altijd’ goed 
 geregeld is. Maar in werkelijkheid 
gebeurt er van alles wat de werking 
van de huwelijkse voorwaarden frus-
treert. De huwelijkse voorwaarden 
worden zo om zeep geholpen. 

Als u trouwt zonder huwelijkse 
voorwaarden dan bent u automa-
tisch in gemeenschap van goederen 
getrouwd. Alle bezittingen en schul-
den, ook die van vóór het huwelijk, 
worden gemeenschappelijk. Gaat één 
van beiden failliet, dan is de andere 
echtgenoot dat automatisch ook. 
Het lopen van ondernemersrisico 
is dan ook vaak de aanleiding om 
huwelijkse  voorwaarden te maken. 
Bij faillissement van de ondernemer 
blijft het vermogen van de andere 
echtgenoot buiten schot. Tot zover de 
theorie.

De beste manier namelijk om huwe-
lijkse voorwaarden om zeep te helpen 
is de echtgenoot-niet ondernemer te 

er kan u als ondernemer van alles gebeuren; 
meevallers maar ook tegenslagen. Hoe kunt u 
zich goed voorbereiden, uw bedrijf en relatie/
familie beschermen voor tegenslagen als ziekte, 
echtscheiding, overlijden en faillissement? 

dat niet iedere ondernemer daar even goed op 
is voorbereid blijkt uit onderzoek van netwerk 
notarissen. eén op de drie heeft geen 
testament, de helft van de getrouwde 
ondernemers heeft geen huwelijkse 
voorwaarden en één op de vier 
samenwonende ondernemers heeft 
geen samenlevingscontract. en zelfs al is 
dit allemaal wel goed geregeld, zonder regelmatig 
onderhoud worden deze regelingen steeds minder waard.

laten ‘meetekenen’ voor de schulden 
van het bedrijf, zoals een krediet-
overeenkomst. Een bank of andere 
schuldeiser wil vaak dat u beiden 
voor een schuld tekent. Maar hier-
door wordt u beiden aansprakelijk 
voor die schuld. Dit maakt korte 
metten met het beschermende effect 
van uw huwelijkse voorwaarden. De 
bezittingen van de echtgenoot-niet- 
ondernemer vallen daardoor ook 
ten prooi aan schuldeisers als het 
misgaat met de zaak. Het aangaan 
van een man-vrouw-firma is even 
funest, omdat de vennoten van een 
vennootschap onder firma allebei 
aansprakelijk zijn voor (het geheel 
van) de bedrijfsschulden.

In veel huwelijkse voorwaarden 
is de afspraak opgenomen dat het 
salaris en andere inkomsten jaar-
lijks door de echtgenoten worden 
gedeeld. Als de ondernemer meer 
verdient dan zijn of haar echtgenoot 
is dit een prima mogelijkheid om 
ieder jaar een bedrag buiten bereik 
van de schuldeisers te brengen. 
Helaas vergeten veel echtgenoten 
deze afspraak elk jaar uit te voeren. 

Als de bijl van het faillissement valt, 
dan komt de echtgenoot er bekaaid 
van af en moet hij of zij zich aanslui-
ten bij de andere schuldeisers.  
Het niet nakomen van deze afspraak 
kan ook bij echtscheiding enorme 
gevolgen hebben. Dat blijkt uit recente 
uitspraken van rechters. 

als ondernemer ongetrouwd 
samenwonen
Als u niet getrouwd bent en met een 
partner samenwoont, bent u beiden 
gebaat bij een samenlevingscontract. 

Om problemen met schuldeisers 
van het bedrijf te voorkomen, is het 
belangrijk in het samenlevingscon-
tract vast te leggen welke bezittingen 
gezamenlijk eigendom zijn en welke 
bezittingen persoonlijk. Daarnaast is 
het belangrijk om helder te hebben 
hoe ieder van de partners aan het 
levensonderhoud meebetaalt, ook als 
het goed of juist minder goed met uw 
bedrijf gaat.

Heeft u al een 
samenlevingscontract?
Het komt in de praktijk vaak voor 
dat het samenlevingscontract na een 
tijdje niet meer aansluit bij een veran-
derde situatie. Bijvoorbeeld omdat u 
het bedrijf gestart bent ná het sluiten 
van het samenlevingscontract, er 
inmiddels kinderen zijn gekomen of 
dat er andere veranderingen zijn in 
uw persoonlijke situatie. Het is dan 
de hoogste tijd voor een check van 
uw samenlevingscontract door de 
Netwerknotaris.

Ruim twee derde van de samenwo-
nende partners die meewerken in het 
bedrijf van de andere partner, krijgt 
daar niet of nauwelijks voor betaald. 
Bij het einde van de relatie staat deze 
partner vaak zonder baan én zonder 
salaris en opgebouwd pensioen op 
straat. Er zijn verschillende oplos-
singen om het gratis meewerken in 
de zaak bij scheiding te compenseren. 
De Netwerknotaris kan u daarover 
informeren. 

overlijden
Door het overlijden van een onderne-
mer kan een bedrijf in handen komen 
van erfgenamen (degenen die van u 
erven) die geen verstand hebben van 
ondernemen. Hierdoor kan het bedrijf 
in problemen komen en ruzie tussen 
de erfgenamen ontstaan. Het zou 
dan zo maar kunnen dat het bedrijf 
niet overleeft! Met een goed testa-
ment en misschien wat aanvullende 
maatregelen kunt u veel problemen 
voorkomen.

Zo kunt u bijvoorbeeld in een testa-
ment regelen dat het bedrijf bij uw 
overlijden eigendom wordt van uw 
opvolger. U geeft daarbij zelf aan of 
die opvolger het bedrijf voor niks 
krijgt of daarvoor geld moet betalen 
aan de (andere) erfgenamen. Als er 
geld moet worden betaald, kan in het 
testament worden geregeld hoe dit 
bedrag moet worden berekend en of 
het bedrag in één keer moet worden 
betaald. Als u (nog) niet weet wie de 
opvolger in het bedrijf is, kunt u ook 
iemand aanwijzen die na uw overlij-
den het bedrijf tijdelijk leidt. U kunt 
deze persoon ook een rol geven bij 
het zoeken naar een juiste opvolger 
of koper. Door het benoemen van 
een dergelijke persoon zorgt u er in 
ieder geval voor dat het bedrijf niet 
meteen in moeilijkheden komt omdat 
niemand belangrijke besluiten kan of 
wil nemen.

Niet alleen een testament leidt de 
overgang van het bedrijf in goede 
banen; de juridisch vorm en stuctuur 
van het bedrijf kan daarin ook een 
belangrijke rol spelen. Is uw bedrijf 
een bv dan kan veel bereikt worden 
door het certificeren van de aandelen.  

voorbereiden op ziekte en 
afwezigheid
Als een ondernemer tijdelijk of lang-
durig uitvalt, is vaak niet geregeld 
wie de taken van de ondernemer in 
het bedrijf overneemt en beslissingen 
mag nemen. De kans is groot dat het 
bedrijf dan tijdelijk stuurloos is. Dit 
kan nadelige gevolgen hebben voor de 
continuïteit van het bedrijf.  

Sinds een paar jaar is hier een 
oplossing voor: het levenstestament. 
Hierin legt u vast wie u in het bedrijf 
vervangt als u onverwacht uitvalt, 
bijvoorbeeld door ziekte of een 
verkeersongeluk.

In het levenstestament kan een onder-
nemer iemand benoemen die tijdens 
de periode van ziekte/afwezigheid 

de beslissingen neemt en het bedrijf 
voortzet. Daarbij kunt u beschrijven 
wat in een dergelijke situatie uw 
ideeën zijn voor de voortzetting van 
uw bedrijf. U kunt met het  levenstes-
tament ook toezichthouders aanwij-
zen die controleren of het bedrijf in 
die periode wordt voorgezet op de 
manier die u voor ogen heeft.

U kunt ook allerlei persoonlijke 
zaken in uw levenstestament regelen. 
Bijvoorbeeld wie uw privérekeningen 
beheert, wie betalingen doet, wie 
de beslissingen over uw medische  
behandeling neemt etc. In het 
levenstestament van een ondernemer 
zie je vaak dat er twee vertrouwens-
personen worden benoemd: één die 
het bedrijf tijdelijk overneemt en een 
ander die de persoonlijke zaken van 
de ondernemer behartigt. 

Het komt regelmatig voor dat een 
ondernemer het zo druk heeft met het 
in goede banen leiden van zijn/haar 
bedrijf, dat het niet (meer) mogelijk 
is alles zelf te doen. Een volmacht 
geven aan iemand die de ondernemer 
vertrouwt (bijvoorbeeld de bedrijfs-
leider) kan dan uitkomst bieden. Het 
is belangrijk dat nauwkeurig wordt 
vastgelegd waarvoor volmacht wordt 
gegeven (het doen van aankopen van 
bepaalde bedrijfsmiddelen, tot welk 
bedrag, het verrichten van betalingen 
etc.). 

meer weTen?

Als uw huwelijkse voorwaarden 
niet meer voldoen aan uw 
wensen, kunnen deze via de 
Netwerknotaris worden gewijzigd. 
Hij adviseert u hoe uw huwelijkse 
voorwaarden weer passend bij uw 
situatie kunnen worden gemaakt. 
Wilt u testen of uw huwelijkse 
voorwaarden nog up to date zijn? 

www.huwelijksezakentest.nl 

meer weTen?

U kunt online testen wat een 
samenlevingscontract nog meer 
voor u en uw partner kan betekenen.

www.samenleeftest.nl 

ArTIKel ArTIKel

Bent u goed voorbereid  op de toekomst? 
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Ik heb me op een startersavond 
bij de Kamer van Koophandel 
georiënteerd en met andere 
starters gesproken. Een start als 
eenmanszaak spreekt me het 
meest aan. Wat is verstandig?

“Starten als eenmanszaak is natuur-
lijk mogelijk. Maar laten we eerst 
kijken naar de verschillen tussen de 
bv en de eenmanszaak. Want dat zijn 
de twee bedrijfsvormen waaruit je 
in jouw geval kan kiezen. Als je een 
bedrijf als eenmanszaak start, zijn 
er verschillende fiscale voordelen. 
Fiscaal kan het dus wel aantrekkelij-
ker zijn om als eenmanszaak te star-
ten. Maar er zijn ook andere zaken 
die je goed moet afwegen. Bij een 
eenmanszaak is er geen scheiding 
tussen zakelijk en privé. Bij een bv ligt 
dat anders. Daar ben je in principe 
niet aansprakelijk voor de schulden 
van het bedrijf. 

Je kunt je bedrijf 
niet los zien van 
privézaken.

Nee, ik neem met mijn bedrijf 
geen grote risico’s en hoef me 
nog niet in de schulden te steken 
om te starten. 

“Als je schulden voor het bedrijf 
maakt en je gaat als eenmanszaak 
failliet dan moet je misschien wel je 
eigen huis verkopen. Met een bv heb 

AAn tafel AAn tafel 

AAn TAfel bIj de      neTwerKnoTArIs
Karin Karis zit aan tafel bij netwerknotaris frans. Zij wil advies over de start van haar bedrijf. 
Karis begint een bedrijf waar mensen hun persoonlijk leiderschap kunnen ontwikkelen door 
fysieke bewustwording. dat doet ze vanuit haar ervaring als fysio -en ergotherapeute en de 
japanse verdedigingskunst Aikido. Hoe kan zij privé en zakelijk alles goed regelen voor deze 
nieuwe fase? netwerknotaris frans adviseert haar.

je die problemen niet. Alleen de bv 
kan voor schulden worden aange-
sproken. Als directeur van de bv 
moet je natuurlijk wel oppassen. Als 
je schulden maakt door bijvoorbeeld 
fraude en andere malversaties ben 
je tóch aansprakelijk. Een keuze 
voor de eenmanszaak of de bv is een 
afweging tussen risico’s, aansprake-
lijkheid en fiscale voordelen.”

Hoe zit het fiscaal dan in elkaar? 

“Bij de eenmanszaak wordt de winst 
van je bedrijf als inkomen in box 
1 meegerekend. Daarover betaal je 
een progressief tarief van maximaal 
52%. Over het salaris dat je uit de 
bv haalt, betaal je loonbelasting. De 
winst die de bv maakt, valt onder 
de vennootschapsbelasting met een 
tarief van 20%. Over de winst die de 
ondernemer door de bv laat uitkeren 
betaal je 25% belasting in box 2. 
Alleen bij een start als eenmans-
zaak heb je tijdens de eerste drie 
jaar fiscale startersvoordelen. 

Een keuze voor de 
eenmanszaak of de 
bv is een afweging 
tussen risico’s, 
aansprakelijkheid en 
fiscale voordelen.

Als ik ga samenwerken is de 
eenmanszaak dan nog wel 
geschikt? 

“Voor samenwerkingen kan je 
kiezen uit meerdere bedrijfsvormen: 
de vennootschap onder firma en de 
bv. Ik vind de bv het meest geschikt, 
zeker omdat de bv per 1 oktober 
2012 nieuwe wettelijke regels heeft. 

De bv noemen we nu ook wel flexbv 
omdat die beter naar eigen inzicht 
kan worden ingericht. Dit betekent 
dat je de samenwerking makkelij-
ker binnen de bv kan vormgeven. 
Bijvoorbeeld: wie heeft welke zeggen-
schap en in hoeverre wordt de winst 
samen gedeeld.” 

Welke mogelijkheden zijn er om 
eerst als eenmanszaak te starten 
en later alsnog voor de bv te 
kiezen? 

“Je kunt er inderdaad voor kiezen om 
als eenmanszaak te starten en van 
de startersvoordelen te profiteren. 
Daarna richt je dan alsnog een bv op 
en breng je de eenmanszaak in. De bv 
wordt dan eigenaar van het bedrijf en 
je krijgt aandelen in de bv.” 

Ik heb nu nog geen eigen 
bedrijfspand want ik heb een 
ruimte van iemand anders tot 
mijn beschikking. Hoe werkt het 
als ik ooit een bedrijfspand wil 
kopen? 

“Dan zou ik écht voor een bv gaan. 
En niet voor één bv maar voor twee 
bv’s. De oprichting gaat dan in twee 
stappen: je richt een bv op en die 
bv richt vervolgens ook een bv op. 
Hierdoor ontstaat een ‘holdingcon-
structie’. Omdat je twee bv’s hebt, 
kan je de in de ene bv je bedrijfspand 
onderbrengen en in de andere bv het 
bedrijf voeren. Je doet daarmee aan 
risicobeperking.” 

Ik werk nu nog in loondienst 
als fysiotherapeut en bouw dus 
pensioen op. Hoe zit dat als ik 
een eigen bedrijf heb? 

“Voor ondernemers is pensioen vaak 
vooral een fiscale zaak omdat het 
pensioen niet bij een pensioenmaat-fo
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schappij wordt ondergebracht. Als je 
een eenmanszaak hebt, mag je 12% 
van de winst aan je pensioenreserve-
ring toevoegen, met een maximum 
van 9.382 euro. Dit bedrag geldt voor 
2012. Vervolgens koop je bijvoorbeeld 
een lijfrenteverzekering aan. Als je 
een bv hebt, zijn er meer mogelijk-
heden. De directeur-aandeelhouder 
(dga) van een bv is als werknemer 
in dienst van de bv. Je kunt daarom 
kiezen om je pensioen in eigen beheer 
op te bouwen of premie aan een 
pensioenverzekeraar te betalen. Als 
je ervoor kiest om pensioen in eigen 
beheer op te bouwen, sluit je een 
pensioenovereenkomst tussen jezelf 
en de bv. Je gebruikt dan dus je eigen 
bv als verzekeringsmaatschappij. Je 
kunt dan je eigen beleggingsbeleid 
voeren en er zijn minder kosten. Het 
bedrag dat naar de pensioenvoorzie-
ning gaat kan voor de vennootschap 
van de winst worden afgetrokken. 
Veel ondernemers kiezen er trouwens 
voor om het pensioen in een aparte 
bv onder te brengen zodat je met je 
pensioenpot geen risico’s loopt.”

Van het 
ondernemerschap 
spreekt mij de 
administratieve 
rompslomp het 
minst aan. 

Je zegt dat ik m’n bedrijf niet los 
kan zien van mijn privésituatie. 
Hoe moet ik dat voor me zien? 

“Op dit moment woon je niet samen 
met je partner. Als het tot samen- 
wonen of trouwen zou komen dan 
is het belangrijk iets bij ons vast 
te leggen. Gaat de relatie namelijk 
voorbij dan moet dat geen nadelig 
effect hebben op het bedrijf. Voor 
nu zou ik zeggen dat een testament 
vooral belangrijk is. Daarbij speelt 
vooral de vraag: wie erft het bedrijf 
bij overlijden?” 

Netwerknotaris Frans sluit het gesprek 
af met het benadrukken van de aanspra-
kelijkheid. De bedrijfsrisico’s worden in 
deze economische tijd steeds groter. 
De bv biedt daar goede bescherming 
tegen omdat die een scheiding tussen 
privé en zakelijk met zich meebrengt. De 
rompslomp waar Karin Karis tegenop 
ziet kan Netwerknotaris Frans voor haar 
verlichten. Bijvoorbeeld door haar bij het 
hele proces te begeleiden. 

AAn tafel In beeld 

samen werken, samen ondernemen
vier bedrijven in beeld. In deze bedrijven wordt samengewerkt en ondernomen, 
zowel in familieverband als daarbuiten.
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In beeld In beeld 

CArIen en bernHArd

carien van Houte (54) is samen met bernhard damering (54) eigenaar 
van vlietstede Psychologen voor hulpverlening aan particulieren en 
danteclinics voor diverse psychologische- en coachingsactiviteiten in het 
bedrijfsleven. ze hebben twee locaties in voorburg en 24 enthousiaste 
medewerkers.

van Houtes studiegenoot damering startte in 2007 met de onderneming. 
Kort daarna sloot zij zich bij hem aan. bij hun dienstverlening kiezen zij voor 
een holistische benadering waarbij resultaat voorop staat. beiden hebben 
de leiding over het bedrijf; van Houte concentreert zich daarbij meer op het 
ondernemerschap; damering gaat voor de kwaliteit van de inhoud. samen 
ontwikkelen ze nieuwe diensten en ontplooien nieuwe initiatieven. Zij zijn nu 
bezig met het opzetten van een Centrum voor diagnostiek Intrapsyche met 
een derde partner. samenwerking met andere zorgaanbieders vinden ze 
essentieel (zgn. ketenzorg).
privésituatie: zij zijn beiden getrouwd met hun werk.

remCo, jAn en else

remco verburg en ouders jan en else verburg
jan en else startten in 1985 caraat juwelier in nieuwegein. ze hebben 
vier personen in dienst.

remco werkte eerst acht jaar bij zijn ouders in loondienst en werd in 2004 met 
zijn ouders mede-eigenaar van Caraat juwelier. remco runt de zaak, moeder 
else staat full-time in de winkel en ook vader jan is nog actief betrokken. een 
paar maanden geleden verhuisde de zaak naar een nieuwe locatie. 
remco werkt momenteel aan het efficiënter maken van zijn juwelierszaak en 
ambieert een tweede vestiging. 
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HermAn en CobI

Herman Pleiter (53) en echtgenote cobi (51)
kinderen: corine (23), maarten (21) en coen (19)
melkveebedrijf: 175 koeien 
jongveeopfok: 100 kalveren 
80 hectare in eigendom en 10 hectare in pacht 

Herman en Cobi vormen zakelijk gezien een man-vrouw-maatschap. Cobi doet 
niet alleen fysiek werk in het bedrijf maar doet ook de financiën en samen met 
Herman de planning. Hun kinderen hebben allemaal een opleiding in de agra-
rische hoek en helpen in drukke tijden graag mee in het bedrijf. Herman nam 
in 1995 het bedrijf over van zijn vader die het in 1965 van zijn vader, Hermans 
grootvader, overnam. Het bedrijf werd gestart in 1923 en gaat in de toekomst 
over op de volgende generatie pleiters.  

ArIe (m), jACquelIne en pIerre (r)

arie monhemius (49), jacqueline monhemius (48) en Pierre van de 
wijngaart (47).
mopal b.v. Palletindustrie: vijf vestigingen in nederland en belgië.
inkoop, reparatie en verkoop van gebruikte en nieuwe houten pallets. 
verkoop van plaatmateriaal en stuwbalken.
24 vaste medewerkers, 40 oproepkrachten 

In 1996 namen Arie, zijn zus jacqueline en pierre het bedrijf van vader over, die 
het bedrijf in 1983 startte. ook na de scheiding van jacqueline en pierre bleven 
ze alle drie aandeelhouder van mopal b.v. palletindustrie. onlangs investeerde 
het bedrijf in de uitbreiding van de overdekte opslagcapaciteit met overkap-
pingen van 1100 m2 en 1200 m2. Het bedrijf is gezond, maar de concurrentie 
van poolpallets, kartonnen pallets en kunststofpallets maken de toekomst 
interessant en ongewis. Als het even kan willen ze het bedrijf aan de volgende 
generatie overdragen: de twee zonen van Arie en de dochter van jacqueline 
en pierre.
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kind helpen met start bedrijf 
Veel startende ondernemers zijn 
op zoek naar financiering van hun 
bedrijf. Het is niet gemakkelijk 
financiering te krijgen. Als ouders 
hun kind als startende ondernemer 
willen helpen met de financiering 
zijn er fiscaal gunstige mogelijk-
heden. Daarbij snijdt het mes aan 
twee kanten: fiscaal voordeel voor 
de ouders, en het kind krijgt een 
startkapitaal. 

Vaak wordt de oplossing gevonden 
in een combinatie van schenken en 
lenen. Ouders kunnen hun kinde-
ren (tussen 18 en 35 jaar of met een 
partner in deze leeftijdscategorie) 
namelijk eenmalig een groot bedrag 
belastingvrij schenken. Dit is een 
bedrag van 24.144 euro (tarief 2012). 
De rest van het startkapitaal dat de 
ouders beschikbaar willen stellen 
kunnen zij aan hun kind lenen. Als 

ouders ten minste 2.269 euro aan 
hun kind uitlenen en aan alle andere 
voorwaarden wordt voldaan, kunnen 
de ouders dit bedrag in box 3 voor de 
inkomstenbelasting in aftrek bren-
gen. De lening moet minimaal acht 
jaar lopen en aan strikte voorwaar-
den voldoen. Als dat niet het geval 
is, accepteert de Belastingdienst de 
aftrek in box 3 niet. 
De Netwerknotaris kan helpen bij het 
opstellen van een contract dat door de 
Belastingdienst wordt geaccepteerd. 
Het is belangrijk dat ook geregeld 
wordt wat er gebeurt bij overlijden 
of echtscheiding. En dat er wordt 
nagedacht over hoe de lening verder 
loopt als de acht jaar voorbij zijn. 
De Netwerknotaris denkt ook met 
de ouders mee over hoe zij ervoor 
kunnen zorgen dat de andere kinde-
ren financieel niet achterblijven.

ArTIKel ArTIKel

Het fiscaal gunstig lenen aan een star-
tende ondernemer geldt niet alleen 
voor ouders. Ook andere familieleden 
of bekenden kunnen geld aan een 
startende ondernemer uitlenen en 
profiteren van het belastingvoordeel.  

nieuwe generatie in het bedrijf
Als ouders hun bedrijf willen laten 
overgaan naar de kinderen dan kan 
dat op een fiscaal voordelige manier 
door het schenken van de aandelen 
van de bv. Er moet dan in principe 
schenkbelasting worden betaald 
maar ook inkomstenbelasting.  

Als een ondernemer meer dan 5% 
van de aandelen bezit dan wordt dit 
fiscaal als een ‘aanmerkelijk belang’ 
gezien. Bij de verkoop van dergelijke 
aandelen, bij opheffing van de bv en 
bij schenking moet 25% inkomstenbe-
lasting (box 2) betaald worden over de 
waardestijging van de aandelen sinds 
de oprichting. 
Bij het schenken aan de bedrijfsop-
volger zijn er echter voordelen. De 
inkomstenbelasting over de waar-
destijging van de aandelen hoeft 
niet direct te worden betaald, maar 
mag worden doorgeschoven naar de 
bedrijfsopvolger. De schenkbelasting 
vervalt onder voorwaarden definitief 
vijf jaar na de schenking.

Het doorschuiven van inkomsten-
belasting kan alleen als er in de 
bv ondernemersactiviteiten zijn. 
‘Vermogensbeheer’ valt daar niet 
onder. Is er beleggingsvermogen dan 
mag dat worden meegenomen tot een 
maximum van 5% van de waarde van 
het ondernemingsvermogen. 

De bedrijfsopvolger moet in 
Nederland belastingplichtig zijn. 
Daarnaast geldt de eis dat de opvolger 
al drie jaar vóór de schenking bij 
de bv in dienstverband werkzaam 
is of al drie jaar (mede-)directeur 
is van de bv. Onder voorwaarden 
geldt het belastingvoordeel ook als 
hij werkzaam is bij de dochter-bv en 
de aandelen in een holding worden 
geschonken.  

Als vader/moeder na de schenking 
nog ‘een oogje in het zeil wil houden’ 
dan kunnen voorafgaand aan de 
schenking de statuten van de bv 
worden aangepast. In de statuten 
wordt dan opgenomen dat de aan 
de bedrijfsopvolger te schenken 
aandelen ‘stemrechtloos’ zijn. Vader/
moeder houdt zelf één aandeel met 
stemrecht maar zonder winstrecht. 
Alle besluiten in de bv worden door 
vader of moeder genomen; alle winst 
op de aandelen komt toe aan de 
bedrijfsopvolger. 

Dit fiscaal gunstige opvolgingsproces 
is hier op hoofdlijnen beschreven; 
het is belangrijk om voor goed 
juridisch en fiscaal advies door een 
Netwerknotaris te worden begeleid. 

over naar de (flex)bv
De (flex)bv heeft veel voordelen, niet 
alleen fiscaal gezien maar ook vanwe-
ge de scheiding van zakelijk en privé. 
Als de ondernemer een eenmanszaak, 
maatschap of vennootschap onder 
firma (vof) heeft, dan kan dat bedrijf 
worden ingebracht in een bv. 
Het kan fiscaal voordelig zijn het 
bedrijf in te brengen in een op te 
richten bv. Bovendien worden de 
riscio’s beperkt voor de ondernemer, 
zijn partner en familie. De bv is 
namelijk voortaan aansprakelijk als 
het mis gaat met het bedrijf en niet 
de ondernemer zelf. Bij een bv is de 
ondernemer alleen aansprakelijk als 
hij wanbeleid voert.
Als het de bedoeling is het risico zo 
veel mogelijk te spreiden, dan kan de 
eenmanszaak, maatschap of vof in 
meerdere bv’s worden omgezet.
Bij de oprichting van de bv wordt 
het bedrijf ‘ingebracht’. Dit betekent 
dat de bv eigenaar wordt van alle 
bezittingen en bedrijfsmiddelen van 
het bedrijf. De ondernemer heeft via 
de aandelen die hij bij de oprich-
ting krijgt dan (nog steeds) recht op 
de waarde van de bezittingen en 
bedrijfsmiddelen.
De overgang van het bedrijf kan 
‘ruisend’ of ‘geruisloos’ plaatsvinden. 
Als de ondernemer fiscaal voordelig 

tiP vAn de 
neTwerKnoTArIs

echtscheiding
Als u gaat scheiden of gescheiden 
bent, maak dan een testament. 

De echtscheiding is pas echt rond als 
de rechter de echtscheiding heeft 
uitgesproken. Mocht u in de tussen-
tijd overlijden, dan kan uw bijna-ex 
toch van u erven! Het is daarom ver-
standig om een testament te maken 
of wijzigen zodra u weet dat u gaat 
scheiden. 

Voor ouders die gaan scheiden of 
al gescheiden zijn, is het testament 
extra belangrijk. Via uw kinderen kan 
uw ex toch nog uw vermogen en uw 
bedrijf erven. Dit kunnen we met 
een testament voorkomen.

Goed 
geregeld?!
Zakelijk en privé alles 
goed regelen heeft niet 
alleen het voordeel dat het 
een zeker gevoel voor de 
toekomst geeft. vaak zijn 
er ook belastingvoordelen 
te behalen voor u of uw 
familie. 

met zijn bedrijf de (flex)bv in wil dan 
moet er aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Een accountantsver-
klaring over de waarde van het bedrijf 
is wettelijk niet meer vereist. 
De Netwerknotaris kan het proces van 
de eenmanszaak, vof of maatschap 
naar de bv begeleiden. 
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veel GesTelde vragen veel GesTelde vragen 

Netwerknotarissen weten het antwoord

1

3

2

4

5

“ik ga binnenkort starten als zzp’er omdat ik vanwege een 
reorganisatie word ontslagen. ik krijg een ontslagvergoeding 
mee. is de flexbv voor mij handig als zzp’er?” 

er zitten twee elementen in uw vraag: de ontslagvergoeding en het onder-
nemen als zzp’er. voor de ontslagvergoeding kan het fiscaal gunstig zijn 
een flexbv op te richten en de vergoeding door uw werkgever direct aan 
de flexbv te laten laten uitkeren. uw werk als zzp’er kunt u via een een-
manszaak of via de flexbv verrichten, afhankelijk van het risico dat u in uw 
werk loopt. 
Als u ervoor kiest om via de flexbv te gaan ondernemen en u loopt risico, 
dan adviseer ik u een tweede bv op te richten. de ontslagvergoeding staat 
dan veilig in de zogenaamde ‘holdingbv’ terwijl u het werk doet vanuit de 
dochterbv. Gaat u samenwerken met anderen (die bijvoorbeeld ook zzp’er 
zijn), dan zou ik zeker voor de flexbv kiezen. de flexbv biedt namelijk uitste-
kende mogelijkheden om een samenwerking met anderen vorm te geven. 

“klopt het dat door het afschaffen van het minimumkapitaal 
bij de flexbv het eenvoudiger wordt om geld uit de bv te 
halen?”

ja, dat klopt. maar u moet zich wel aan de nieuwe spelregels houden. Het 
vereiste van een minimumkapitaal van 18.000 euro wordt inderdaad afge-
schaft. u kunt het kapitaal verminderen tot bijvoorbeeld 1 euro. Het ver-
schil kan fiscaal gunstig worden terugbetaald door kapitaalvermindering. 
door de verandering van de regels is een kapitaalvermindering ook nog 
eens eenvoudiger geworden. diverse formaliteiten zijn namelijk verdwe-
nen. voor kapitaalvermindering is vaak wel een statutenwijziging nodig. de 
terugbetaling kan direct na de ondertekening van de akte van statutenwij-
ziging plaatsvinden. 
vóórdat de uitbetaling plaatsvindt moet de directeur wel -en dat is nieuw!- 
een zogenaamde uitkeringstest doen. Het is belangrijk dat u als directeur 
van de bv deze uitkeringstest zorgvuldig uitvoert, anders kunt u aansprake-
lijk worden voor de schulden van de bv. Ik kan u helpen deze uitkeringstest 
op papier vast te leggen en de statutenwijziging te formaliseren. 

Veel gestelde vragen van ondernemers aan de notaris

“ik ga binnenkort trouwen. is het voor mij als ondernemer 
verstandig om voor huwelijkse voorwaarden te kiezen? 
we hebben allebei niet echt een groot vermogen.”

Ik vind het voor ondernemers zeker belangrijk dat zij op huwelijkse 
voorwaarden trouwen. Zelfs als zij een bv hebben. een bv zorgt ervoor 
dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor de schulden van de bv. 
maar de huwelijkse voorwaarden bieden een extra bescherming, bij-
voorbeeld als het noodzakelijk is dat de ondernemer meetekent voor 
schulden van de bv. de huwelijkse voorwaarden zorgen ervoor dat als 
het bedrijf in problemen is de andere echtgenoot niet voor schulden 
van het bedrijf kan worden aangesproken. Als u een eenmanzaak hebt 
dan is er geen scheiding tussen privé en zakelijk en zijn huwelijkse 
voorwaarden noodzakelijk om uw echtgenoot te beschermen voor de 
ondernemingsrisico’s die u loopt.

“de aandelen van mijn bv zijn gecertificeerd. nu hoor ik 
dat onder de flexbv er ook aandelen zonder stemrecht 
zijn. is het beter om de certificaten om te zetten naar 
stemrechtloze aandelen?”

deze vraag krijg ik vaker. Inderdaad kunnen in de flexbv aandelen wor-
den uitgegeven die alleen recht geven op de winst. de aandeelhouder 
heeft dan geen stemrecht. Het verschil met certificaten is echter dat 
een certificaathouder geen vergaderrechten heeft en een aandeelhou-
der zonder winstrecht wel. Als iemand vergaderrechten heeft betekent 
dit dat deze aandeelhouder bij de vergaderingen van aandeelhouders 
aanwezig kan zijn en ook moet worden uitgenodigd voor deze verga-
deringen. Het kan dus nog steeds interessant zijn om certificaten van 
aandelen te hebben. 

“ik ga binnenkort met pensioen het pand staat op naam 
van de bv. ik wil in de woning boven de winkel blijven 
wonen en het bedrijf aan een ander verkopen. kan dat?”

 
ja, u verkoopt dan het bedrijf gedeeltelijk, dat wil zeggen zonder 
de woning maar mét het winkelgedeelte. we moeten dan eerst wel 
controleren of het pand gesplitst is; als dat niet het geval is dan moet 
het pand eerst nog worden gesplitst in de woning en het winkel-
pand. u haalt dan eerst de woning uit het bedrijf voordat u het bedrijf 
verkoopt. u hoeft over de woning maar 2% overdrachtsbelasting te 
betalen omdat de overdrachtsbelasting onlangs defintief van 6 naar 2% 
is verlaagd.  
Als de bv nu eigenaar is van het pand, kunt er ook voor kiezen om de 
woning te huren van uw bv. u richt dan eerst een tweede bv op, u laat 
uw bedrijf mét winkelpand ‘uitzakken’ (of splitst het bedrijf af) naar die 
tweede bv en vervolgens draagt u de aandelen van de bv waarin het 
bedrijf zit over aan de koper. u houdt dan één bv over waarin alleen 
nog de woning zit. Afhankelijk van uw fiscale positie huurt u de woning 
van de bv of verkoopt de bv de woning aan u. 
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de spelregels voor bv’s veranderen op 1 oktober 2012. vanaf die datum is er 
geen startkapitaal, bankverklaring en accountantscontrole meer nodig om 
een bv te starten. ook vervallen allerlei andere formaliteiten. dit maakt de 
bv aantrekkelijker voor bedrijven. door de wijzigingen wordt de bv ook wel 
de flexibele bv of kortweg flexbv genoemd. voor starters, zzp’ers en andere 
ondernemers kan de flexbv ‘op maat’ worden ingericht. ook al bestaande 
bedrijven kunnen profiteren van de flexbv.

starten met de flexbv
De verandering van de spelregels 
maakt de bv flexibeler en eenvou-
diger. Nu is het nog nodig om een 
startkapitaal van 18.000 euro te 
hebben als u uw bedrijf via een bv 
wilt opstarten. Dit hoeft na 1 oktober 
met de flexbv niet meer. 
Ook komen er meer mogelijkheden 
om een bv voor een bedrijf naar wens 
‘op maat’ te maken. Alle voordelen 
die een bv al had blijven onveran-
derd. Zo is de bv aansprakelijk voor 
de schulden die het bedrijf heeft; de 
ondernemer is maar beperkt aanspra-
kelijk. Daarnaast kan het fiscaal inte-
ressant te zijn om te ondernemen via 
een bv. Het bedrijf kan op naam van 
de bv worden gevoerd zodat de bv zelf 
een bankrekening kan hebben en op 
eigen naam facturen kan uitsturen. 

ondernemen met de flexbv
Netwerk Notarissen verwachten dat 
veel van de 750.000 eenmanszaken, 
v.o.f.’s  en maatschappen zullen 
overstappen naar de flexibele bv. Als 
u al een eenmanszaak heeft, kunt 
u die voortzetten als flexbv. Bij de 
oprichting van de flexbv wordt de 
eenmanszaak, maatschap of v.o.f 
‘ingebracht’. Dit betekent dat de flexbv 
eigenaar wordt van alle bezittingen 
en bedrijfsmiddelen van de eenmans-
zaak. De ondernemer heeft via de 
aandelen van de flexbv (nog steeds) 
recht op de waarde van de bezittingen 
en bedrijfsmiddelen. De samenwer-
king uit de maatschap of v.o.f kan 
in de flexbv goed worden ingericht; 
de flexbv biedt meer mogelijkheden 
tot het maken van betere afspraken 
tussen u en uw partners dan de maat-
schap of v.o.f.

bestaande bv’s
Op 1 januari 2012 waren er 303.150 
bv’s in Nederland. Voor deze en alle 
bv’s die nog zijn opgericht vóór 1 
oktober 2012 geldt het volgende. De 
statuten van die bv zijn gemaakt 
onder de toen geldende spelregels. Als 
u niet voor verrassingen wilt komen 
te staan, dan is het verstandig om een 
Netwerknotaris uw statuten te laten 
controleren.  
De Netwerknotaris kan voor u een 
‘flexbv-scan’ doen. U weet dan of er 
regels in uw statuten staan die per 1 

Opstarten en 
ondernemen met de 
flexbv

door mr. lucienne van der geld, jurIdIsCH dIreCTeur neTwerK noTArIssen en 
unIversITAIr doCenT AAn de rAdboud unIversITeIT nIjmeGen 

meer weTen?

U kunt online testen wat de flexbv 
voor uw bedrijf betekent op 
www.flexbvtest.nl. 

ArTIKel ArTIKel 

andere mogelijkheden flexbv

is u onlangs een gouden handdruk of ontslagvergoeding toegezegd? 
Het kan fiscaal gunstiger zijn om de vergoeding te laten storten in een door u op 
te richten ‘stamrecht-flexbv’. 

werkt u of wilt u met andere ondernemers gaan samenwerken? 
omdat een flexbv ‘op maat’ gemaakt kan worden, kunnen afspraken worden 
gemaakt over de verdeling van winst en zeggenschap met de andere partners. 
maar ook afspraken voor het geval de samenwerking onderling onverhoopt niet 
zo succesvol verloopt; bijvoorbeeld een soepele exitregeling. voor samenwerkin-
gen kan overigens de coöperatie ook geschikt zijn; via uw bv kunt u lid worden 
van een coöperatie.

bent u op zoek naar investeerders?  vaak willen investeerders meedelen in de 
winst van het bedrijf. dit kan met de flexbv worden geregeld door een investeer-
der in ruil voor de investering een aandeel met winstrecht maar zonder zeggen-
schapsrecht toe te kennen. 

zit u in een familiebedrijf? de flexbv beidt allerlei mogelijkheden voor fami-
liebedrijven: bijvoorbeeld het op termijn overdragen van uw aandeel in het 
familiebedrijf aan de volgende generatie.

gaat u binnenkort uw bedrijf verkopen? Als u niet het hele bedrijf wilt over-
doen dan is dat met de flexbv ook mogelijk door een tweede flexbv op te richten, 
een zogenaamde holding-flexbv. Kan de koper niet voldoende financiering 
krijgen om het bedrijf over te nemen? er zijn meer mogelijkheden gekomen om 
als koper van het bedrijf/de bv geld van de (flex)bv te lenen om de koopsom aan 
de verkoper te betalen.

u gaat een bedrijfspand kopen? u kunt voor deze aankoop een nieuwe (flex)bv 
oprichten. u houdt dan het bedrijfspand gescheiden van de bedrijfsactviteiten. 
daar zitten vaak voordelen aan in de zin van risicospreiding.
wilt u geld uit uw bv halen? Het minimumkapitaal van 18.000 euro is afgeschaft. u 
kunt uw bv voortaan door het leven laten gaan met een kapitaal van één eurocent. 
Als u dat wilt kunt u fiscaal aantrekkelijk geld uit de bv halen. er is wel een aantal 
eisen waaraan u dan moet voldoen zoals een verandering van de statuten.

gaat u samenwerken met een buitenlandse partij?
met de nieuwe spelregels wordt het samenwerken met een buitenlandse partij 
eenvoudiger. bijvoorbeeld omdat de vergadering van aandeelhouders voortaan 
ook in het buitenland mag worden gehouden. en: het aandelenkapitaal van de bv 
hoeft niet meer per se in euro’s te zijn maar mag voortaan ook in andere munt-
eenheden worden opgenomen.

oktober 2012 een andere betekenis 
hebben gekregen. Daarnaast kan de 
Netwerknotaris voor u met de scan 
beoordelen of de spelregels van de 
flexbv u interessante mogelijkheden 
bieden. Voor een aantal van die 
mogelijkheden moeten de statuten 
worden aangepast. Dat wordt vastge-
legd in een akte bij de notaris. Door 
aanpassing passen uw statuten beter 
bij uw bedrijf, profiteert u van de 
nieuwe flexibele mogelijkheden en 
hoeft u voortaan minder formaliteiten 
op te volgen. Heeft uw bv naast aande-

len ook certificaten, dan is het ook 
belangrijk u te laten adviseren.
 
Per branche weten Netwerk
Notarissen hoe de bv het meest opti-
maal kan worden ingericht. Ook voor 
zzp’ers kunnen wij met de flexibele bv 
aantrekkelijk maatwerk leveren. Onze 
bedrijfsnotarissen zijn u graag van 
dienst. Met 160 kantoren in Nederland 
is er altijd een Netwerknotaris bij u in 
de buurt.



Heb ik privé en 

zakelijk alles goed 

geregeld?  >>

Is de nieuwe flexbv 

aantrekkelijk voor 

mijn bedrijf?  >>

U krijgt meteen een uitslag met aandachtspunten 
voor ondernemers in uw situatie.
U gaat ook naar www.flexbvtest.nl voor tips en meer 
info over de flexbv. 

Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons 
opnemen voor een advies over de mogelijkheden 
van de flexbv in uw situatie. Heeft u al een bv? Wij 
kunnen een ‘flexbv-scan’ voor u doen. 

Is het aantrekkelijk 

om van mijn bv een 

flexbv te maken?  

>>test nu 

test op www.flexbvtest.nl 

vanaf 1 oktober 2012 gelden nieuwe 
regels voor ondernemers: de flexbv

test op 
www.flexbvtest.nl >>

win het boek 

vragen
prIjsvrAAG

‘ondernemen is entertainen’  
van Aad ouborg. 

‘ondernemen is entertainen’. dat is de lijfspreuk van Aad ouborg die als 
een rode draad loopt door zijn unieke manier van zakendoen. met een 
uitgekiende nooit gekopieerde emotie- en detailmarketingstrategie, 
gecombineerd met veel show, glitter en glamour, nam hij het op tegen de 
reuzen in de branche en slaagde ouborg erin zijn merken groot te maken 
- van breda tot Hong Kong. 
 
de vindingrijke ondernemer, die al jaren de aandacht trekt met 
spectaculaire evenementen en bijzondere marketing heeft keer op keer 
bedankt voor de medewerking aan een boek. nu echter, na de verkoop 
van babyliss en princess Household Appliances en 29 jaar ondernemen, 
vindt hij de tijd rijp om zijn ‘geheimen’ te delen.
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netwerk notarissen
lt. Gen. van Heutszlaan 8
3743 jn baarn
www.netwerknotarissen.nl
info@nnco.nl

op twitter 
twitter.com/netwerknotaris 
nieuwsbrief 
www.netwerknotarissen.nl/nieuwsbrief 
(kosteloos)
tekst/redactie 
notarieel Kenniscentrum netwerk 
notarissen, Aad ouborg 
concept en realisatie 
blik grafisch ontwerp, utrecht
illustratie
blik grafisch ontwerp, Istockphoto
fotografie 
Kairos©martine Kolner, 
baas in fotografie, marjo baas
mirjan schrauwen fotografie 

drukwerk 
Koninklijke van der most, Heerde

contact 
drs. r. Coster, coster@nnco.nl

najaar 2012 

Copyright netwerk notarissen 

overnemen van tekst vinden wij plezierig 
mits dit met bronvermelding ‘netwerk 
notarissen’ gebeurt.  

Wat is er na 1 oktober a.s. nog wel 
nodig bij de oprichting van een bv?

A startkapitaal
b bankverklaring
C oprichtingsakte van de notaris
d accountantscontrole

Hoe hoog is het percentage van 
getrouwde ondernemers dat geen 
huwelijkse voorwaarden heeft 
gemaakt?

A 25%
b 50%
C 75%

Wat kan je bij de notaris regelen 
voor het geval dat je als ondernemer 
niet meer zelfstandig beslissingen 
kunt nemen?

A testament
b levenstestament
C statutenwijziging

Welke rechtsvorm kan je niet kiezen 
voor een samenwerking met andere 
ondernemers?

A bv
b v.o.f
C maatschap
d eenmanszaak

Hoe hoog is het percentage 
ondernemers zonder testament?

A 25%
b 33%
C 50%

Netwerk Notarissen verloten 50 exemplaren van ‘Ondernemen is 
entertainen’. Wilt u kans maken op een van deze exemplaren?  
Beantwoord dan de vragen en stuur uw inzending naar: 

netwerk notarissen
lt. Gen. van Heutszlaan 8
3743 jn baarn
of naar info@nnco.nl. 
onder vermelding van: prijsvraag
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Netwerk Notarissen is met 160 notariskantoren het 
grootste samenwerkingsverband van notarissen 
in Nederland. De circa 600 gespecialiseerde 
juristen die daar werken, vormen samen een 
kennisorganisatie. Om bij Netwerk Notarissen 
aangesloten te zijn moeten zij aan hoge, 
aantoonbare kwaliteitseisen voldoen. Zij studeren 
samen en onderzoeken ook nieuwe juridische 
mogelijkheden. Een Netwerknotaris kan voor een 
vraag of zaak altijd de expertise van het Notariële 
Kenniscentrum van Netwerk Notarissen inroepen.

“Samen zijn we steeds op zoek naar hoe we 
cliënten nog beter van dienst kunnen zijn. Niet 
alleen in vakmanschap en persoonlijk contact met 
de cliënt maar ook via internet en sociale media. 
Wij vinden het belangrijk dat de cliënt bij ons een 
luisterend oor vindt en vertrouwen heeft in ons 
zorgvuldige, onafhankelijke en deskundige advies. 
De akten en overeenkomsten die wij voor u maken, 
spreken net zoals wij duidelijke en heldere taal en 
als we vakjargon niet kunnen vermijden krijgt u er 
een toelichting in gewoon nederlands bij.”

wij hebben met elkaar kennis 
en ervaring binnen handbereik

Heeft u een bedrijfsopvolger 
gevonden?

Van eenmanszaak naar 
flexbv? 

Is uw testament 
nog up to date?

Verder met een buitenlandse partij? 

Hoe is uw pensioen geregeld?

Koopt u binnenkort een 
bedrijfspand aan?

Werkt uw familie mee 
in het bedrijf?

Gaat u samenwerken? 

u bevindt zich hier

www.netwerknotarissen.nl

Heeft u een conflict in uw bedrijf? 

Werkt uw partner mee 
in de zaak? 

er is altijd 
een Netwerknotaris 
bij u in de buurt 


