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Het overdragen van uw
onderneming kost tijd
ederland is aan het vergrijzen.Voornamelijk in het midden- en kleinbedrijf
zal daarom de bedrijfsoverdracht in de toekomst een belangrijke rol gaan
spelen. De verwachting is dat de komende jaren jaarlijks tussen de 15.000 en
20.000 ondernemingen in andere handen zullen overgaan. Van deze bedrijfsoverdrachten mislukt 10 tot 30% (Bron: EZ). Eén van de belangrijkste oorzaken
hiervan is een gebrekkige voorbereiding.

N

Een goede voorbereiding neemt ongeveer 5 tot 7 jaar in beslag. De eerste vraag
die opkomt bij de voorbereiding van uw
bedrijfsoverdracht zal zijn: “wat is mijn
onderneming waard”? In principe komt
de waarde neer op het eigen vermogen
van de onderneming en de in uw onderneming aanwezige stille reserves en
goodwill. Een ander belangrijk aspect is
het vinden van een geschikte bedrijfsopvolger. Indien u een familiebedrijf heeft
zal het vinden van een opvolger meestal
niet tot veel problemen leiden.Vindt de
overdracht echter plaats aan een derde
dan zal het veel moeilijker zijn een
geschikte koper te vinden. Een derde
heeft tijd nodig, o.a. om de onderneming
te leren kennen, dit heeft tot gevolg dat
de overdracht meer tijd in beslag zal
nemen. Daarnaast gaat de overdracht van
een onderneming vaak gepaard met aanzienlijke verkoopprijzen. Indien de
potentiële koper de financiering niet
rond kan krijgen, moet eventueel een
andere oplossing worden gezocht.
Naast de hierboven genoemde punten,
spelen fiscale aspecten ook een belangrijke rol bij de overdracht van uw onderneming. Afhankelijk van het feit of u uw

onderneming drijft in een BV of door
middel van een eenmanszaak ( IB onderneming) kunt u uw onderneming op
verschillende manieren overdragen.
Wanneer u een IB onderneming drijft,
kunt u kiezen tussen een ruisende overdracht en een geruisloze overdracht. Bij
een ruisende overdracht moet u in principe afrekenen over de bij verkoop gerealiseerde verkoopwinst. Deze verkoopwinst wordt verminderd met de stakingaftrek (€ 5.808.-). Een geruisloze overdracht leidt niet tot heffing van inkomstenbelasting. De fiscale claim wordt
doorgeschoven naar de opvolger. Een
geruisloze overdracht is echter alleen
mogelijk indien wordt overgedragen aan
een werknemer, mede-ondernemers of
indien de overdracht plaatsvindt krachtens erfrecht. Om een beroep te kunnen
doen op deze faciliteit moet wel worden
voldaan aan een aantal voorwaarden.
Indien u uw onderneming drijft in de
vorm van een BV, kunt u de onderneming overdragen door verkoop van de

vermogensbestanddelen (activa/passiva
transactie), verkoop van uw aandelen, of
indien u een holdingstructuur heeft; verkoop van de aandelen van de vennootschap door uw holding.Verkoop van de
vermogensbestanddelen heeft tot gevolg
dat u moet afrekenen over de gerealiseerde verkoopwinst tegen het dan geldende
tarief voor de vennootschapsbelasting. In
principe kunt u geen beroep doen op
een bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

voor de IB claim op de waarde van uw
aandelen.
Fiscaal gezien is het gunstigst het overdragen van uw BV via de holding structuur. De winst die de holding maakt met
de verkoop van de aandelen is vrijgesteld
van belasting op grond van de deelnemingsvrijstelling. Indien de holding vervolgens winst uitkeert aan u in privé,
bent u over het uitgekeerde bedrag 25%
inkomstenbelasting verschuldigd.

De vervreemding van uw aandelen in de
BV heeft tot gevolg dat u 25% inkomstenbelasting bent verschuldigd over de
waarde van de aandelen. Bij vervreemding van de aandelen kunt u geen beroep
doen op een bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
Eventueel kunt u onder voorwaarden, 10
jaar renteloos uitstel van betaling krijgen

Als u een onderneming drijft in de vorm
van een eenmanszaak of een enkelvoudige BV en u heeft het voornemen om u
onderneming over te dragen, dan kan het
zinvol zijn om een holdingstructuur op
te zetten.Voor het opzetten van een dergelijke structuur moet u rekening houden met een termijn van 3 tot 6 jaar.

«Roel Tiebosch, Ernst & Young kantoor Zwolle.
Een andere manier om uw onderneming
over te dragen, is de overdracht krachtens
erfrecht of schenking. De Successiewet
kent een ruime bedrijfsopvolgingsfaciliteit waardoor de overdracht krachtens
erfrecht mogelijk fiscaal voordeliger kan
uitvallen dan overdracht bij leven.
De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de
Successiewet is onder voorwaarden ook
van toepassing in geval van schenking.
De overdracht van uw onderneming is
een lang, ingewikkeld en vaak emotioneel proces. Om het proces zo soepel
mogelijk te laten verlopen en mogelijke
teleurstellingen te voorkomen is een
goede voorbereiding van essentieel
belang.
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LETSELSCHADEADVOCAAT NEEMT
WERKGEVER ÉN WERKNEMER
ZORG UIT HANDEN

Ace Letselschade:
Kordaat en voortvarend
eel ondernemers die te maken krijgen met letselschade, bekommeren zich
na een ongeval in eerste instantie meer om de voortgang van hun bedrijf
dan om hun eigen letsel, stelt letselschadeadvocaat Corinne Jeekel van Ace
Letselschade. Voor zelfstandig ondernemers is kordaat optreden in hun letselschadedossier vereist. Ace Letselschade neemt werkgevers én werknemers de
zorg voor de juridische afhandeling van een ongeval uit handen, zodat een cliënt
zo snel mogelijk weer aan de slag kan. ‘Ik duld geen vertraging in een zaak.’

V

Het zal je maar gebeuren. Je bent zelfstandig ondernemer en op weg naar een
afspraak word je - buiten je schuld om aangereden. Gevolg: je auto ligt in de
kreukels en door nekletsel ben je een
flinke tijd uit de roulatie. Hoe krijg je de
schade vergoed? En wie zorgt dat de zaak
blijft draaien? En als je tijdelijk het werk
niet meer kunt doen, hoe kom je aan je
inkomsten?
Ace Letselschade uit Zwolle behartigt de
belangen van letselschadeslachtoffers.
Advocaat Corinne Jeekel weet als zelfstandig ondernemer maar al te goed wat
zo’n gebeurtenis met zich kan meebrengen en hoe belangrijk daadkrachtig
optreden is. ‘Juist bij een zelfstandig
ondernemer kan een ongeval direct leiden tot inkomensverlies. Vaak met dramatische gevolgen en veel stress. Het is
voor mij dan zaak om onmiddellijk contact op te nemen met de aansprakelijke

verzekeraar en een substantieel voorschot
te eisen op de schade. Daarmee voorkom
je groot inkomensverlies, of nog erger:
faillissement.’
Voortvarend en kordaat
Voor ondernemers die door een ongeval
hun beroep niet meer kunnen uitoefenen, onderhoudt Jeekel intensief contact
met reïntegratiedeskundigen.‘Ik kijk niet
naar wat iemand niet meer kan, maar
naar wat iemands mogelijkheden zijn.
Soms is dat ander passend werk.’
Voortvarend en kordaat, is het adagium
van Jeekel. ‘Ik duld geen vertraging in
een zaak. Het voordeel is dat ik advocaat
ben. Dat houdt in dat ik eventueel kan
gaan procederen als een aansprakelijke
verzekeraar een zaak te traag behandelt
of een onhoudbaar standpunt blijft innemen.’
Ook werkgevers, van wie een medewer-

ker letselschade heeft opgelopen, kunnen
zich wenden tot Ace Letselschade.
Bijvoorbeeld wanneer de medewerker
buiten zijn schuld om (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. Een behoorlijke financiële strop voor een werkgever. ‘Een
werkgever is verplicht om een werknemer twee jaar lang door te betalen. Wat
veel ondernemers niet weten, is dat zij
het nettoloon kunnen verhalen op de
aansprakelijke verzekeraar. Dat scheelt
een boel geld.’
Kosteloos
Het inschakelen van een letselschadeadvocaat is in de meeste gevallen kosteloos,
benadrukt Jeekel. ‘Als de partij die de
schade heeft toegebracht aansprakelijk is,
moet die partij in beginsel alle kosten

«Letselschadeadvocaat Corinne Jeekel
(rechts) met haar assistente Carola
Schoemaker boven een stapel dossiers.
‘Juist bij een zelfstandig ondernemer
kan een ongeval direct leiden tot inkomensverlies. Het is voor mij dan zaak
om onmiddellijk contact op te nemen
met de aansprakelijke verzekeraar.’

betalen, ook mijn factuur. Geld mag dus
geen drempel zijn om een beroep te
doen op mij. ‘Afgezien daarvan, lijkt het
voor veel mensen best een stap om een
advocaat in te schakelen. Maar het is hier
geen formele bedoening. Ik probeer het
juist zo persoonlijk mogelijk te houden.
Daarom bezoek ik mijn cliënten vaak
thuis, in hun vertrouwde omgeving.’
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