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Onder de tram
Albert is partner bij Financieel Bedrijfsmanagement
(FBM) B.V. in Nieuwegein. Albert woont in Houten en
heeft een lieve vrouw en drie schatten van meiden. Hij
sport graag en is ook trainer/coach van een meidenvoetbalteam. Oprecht genieten is waar hij voor staat.

Vraagt u zich als ondernemer wel eens af wat er gebeurt en geregeld is als u onverhoopt onder de tram komt? Als ondernemer
doet u er verstandig aan uzelf deze vraag te stellen. Wij maken
in de praktijk helaas mee dat een ondernemer in de bloei van zijn
werkzame leven toch onverhoopt overlijdt of arbeidsongeschikt
wordt. Recent nog is dit gebeurd bij een familiebedrijf. Een van te
voren goed uitgedacht protocol is toen in werking getreden, waarbij
adviseur, executeur, ﬁscalist en notaris gezamenlijk zaken conform
afspraak konden regelen.
Hoe gaat dit nu in zijn werk? Feitelijk moet u hierover alvast nadenken op het moment dat u dit eigenlijk nog helemaal niet wilt. Zowel voor het voortbestaan van het bedrijf als voor de privé zaken.
Zomaar een aantal vragen uit de praktijk dat we vaak tegenkomen:
• Wie neemt mijn bevoegdheden over?
• Wordt mijn bedrijf besluiteloos als ik nu wegval?
• Is er voldoende geld beschikbaar?
• Naar wie gaat het bedrijf bij overlijden? Wat is standaard de
regel en wat kan ik daar eventueel anders over afspreken?
• Mijn echtgeno(o)t(e) werkt ook in het bedrijf.
Hoe gaat dat dan verder?
• Is het op voorhand mogelijk te anticiperen op ﬁscale
consequenties?

‘U wordt heen en weer geslingerd
tussen verschillende risico’s ,
oplossingen en gedachten.
Een goede inventarisatie kost
daarom tijd’
Om deze vragen een plek te gaan geven, begint het bij een inventarisatie van uw actuele wensen, waarden, zorgen en verlangens en de
vertaling daarvan naar het bedrijf, uw familie en uw erfgenamen.
Na vastlegging van uw wensen volgt opmaak of aanpassing van
juridische en ﬁscale documentatie door specialisten, zoals notaris
en ﬁscalist.
De eerste inventarisatie is het lastigste traject. U wordt heen en weer
geslingerd tussen verschillende risico’s, oplossingen en gedachten.
Een goede inventarisatie kost daarom tijd. Als ondernemer word u
gedwongen hier goed over na te denken. Daarbij zijn schetsen van
mogelijke scenario’s een belangrijk middel.
Emotie, Ratio en Financiën komen zo bij elkaar. Belangrijk is dan
om een onafhankelijk persoon in dit proces te betrekken om het
overzicht te bewaren en de hoofd- en bijzaken goed van elkaar te
onderscheiden.
Als mens wilt u hier eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn, maar
voor iedere ondernemer/DGA komt er een moment om dit toch
echt een plek te gaan geven. Ook nu gelden de spreekwoordelijke
clichés; voorbereiding is het halve werk en voorkomen is beter dan
genezen.
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