C O L U M N S

Uit de praktijk van de financieel planner door Iris Brik

WIE VOLGT?
eel ondernemers kampen
straks met hun bedrijfsopvolging.Thans ligt het niet meer
voor de hand dat kinderen in de voetsporen van hun ouders treden.Voor de
meeste ondernemers betekent dit dat
ze hun bedrijf in de toekomst aan derden zullen overdragen. Maar uiteindelijk komt de zak met geld die ze bij verkoop ontvangen door vererving toch
een keer bij de kinderen terecht. Als
het om aanzienlijke vermogens gaat, is
de belastingdienst de lachende derde.
De Successiewet kent namelijk alleen
bij bedrijfsopvolging successievrijstellingen (75 % van het vermogen vanaf
2007). Als één van de kinderen wel in
het bedrijf opvolgt, kan er fiscale ongelijkheid ten opzichte van de andere
kinderen ontstaan. Dit kind betaalt
immers over slechts 25 % van zijn erfdeel successierechten (tot maximaal
27 %), terwijl de andere kinderen successie betalen over hun volledige erfdeel.
Uiteraard kunt u niet al
uw kinderen dwingen
u op te volgen vanwege deze successiefaciliteiten. Maar wel
kunt u daartoe mogelijk bij leven al een
constructie opzetten. Hierbij worden de aandelen van de holding
gecertificeerd en overgedragen aan een
Stichting Administratiekantoor, waarin het
kind (bedrijfsopvolger)
als enig bestuurder
wordt benoemd.
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Vervolgens worden de gewone aandelen van de werkmaatschappij omgevormd in cumulent preferente aandelen ten behoeve van de niet bedrijfsopvolgers en in gewone aandelen ten
behoeve van de bedrijfsopvolger. Hiermee komt de overwinst alleen aan de
bedrijfsopvolger toe. Op deze wijze
profiteren alle kinderen van de successievrijstellingen, zonder dat dit de bedrijfsopvolger beperkt danwel schaadt
in zijn rechten. De kinderen kunnen
de cumulent preferente aandelen echter pas na 5 jaar te gelde maken. Afhankelijk van de successiebesparing en
de continuïteit van de onderneming
hoeft dit geen probleem te zijn.
Het tijdig opzetten van een structuur
daartoe is van belang, aangezien de
erfgenamen door de emoties en uiteenlopende belangen vaak niet in staat
zijn de juiste beslissingen te nemen.
Dan kunt u maar beter zelf het heft in
handen nemen. ■
Voor vragen of reacties
naar aanleiding van
dit onderwerp kunt u
een e-mail sturen aan
info@finetuning.nl
ter attentie van
Iris Brik.

NEDERLAND
WEER
KAMPIOEN!
p het WK in Duitsland werd het Nederlands elftal
deze zomer uitgeschakeld door de Portugezen.Voor
veel Nederlanders een grote teleurstelling, want je
hoopt toch altijd dat Oranje kampioen wordt. Op voetbalgebied telden we deze zomer niet mee, want de Italianen werden
wereldkampioen.Voor de BV Nederland geldt hetzelfde, dat
zakt nu ook weg naar de internationale subtop!
Vijf jaar geleden werd Nederland nog bejubeld als één van de
meest dynamische landen van Europa. Er veranderde opeens
iets! De economische dip duurde een aantal jaar en het huidige kabinet voerde noodzakelijke hervormingen door. Intussen gaat het ook weer iets beter met Nederland. Dit jaar is
onze groei groter dan de landen om ons heen. Dat zie je alleen
al aan de toename van de werkgelegenheid. In de Rotterdamse regio daalde de werkloosheid van 91 naar 79 duizend
mensen.
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november
hebben VNO-NCW en MKB Nederland samen hun visie gegeven op de periode 2007-2011. "Nederland kán winnen",
heet deze boodschap naar de politieke partijen. Nederland
moet weer durven excelleren! Het bedrijfsleven wil een kleinere en betere overheid die ondernemen weer stimuleert. Nederland is kampioen vergaderen, wij zien liever een kampioenschap daadkracht. Drastisch schrappen in bureaucratie en
meer onderwijs op topniveau bieden voor iedereen. Mensen
moeten kansen krijgen! Veel Nederlanders zitten te lang in
WW en bijstand. Als we daar nu eens op korten, is er méér
ruimte voor onderwijs. Nederland is transportland, we moeten meer investeren in mobiliteit.
Nederland kán winnen als het aan MKB
Nederland en VNONCW ligt. Het bedrijfsleven vraagt een
ondernemende overheid. Als de politiek
nu eens naar ondernemers luistert, worden we vast weer
kampioen!

O

Fine Tuning Personal Finance
Westersingel 92
3015 LC Rotterdam
Tel. 010 – 450 46 76
www.finetuning.nl

"Nederland kán
winnen" kunt u
downloaden
op
www.vno-ncw.nl

Cees Pille
Pille@vno-ncwwest.nl

R I J N M O N D B U S I N E S S 35 | S E P T E M B E R 2 0 0 6

