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Handel in bedrijven komt na jaren van stilstand weer op gang

Mkb-ondernemer rekent zich snel te rijk aan 
overnamesom

Verkoopgolf van  familiebedrijven verwacht  

Overnameprijzen nemen hoge vlucht
Familiebedrijven traag met invoering van digitaal 
zakendoen

Ruim kwart van de familiebedrijven bevindt zich in de 
achterhoede



Verkoop onderneming

• Wanneer?

• Kan ik wel stoppen?

• Wat is mijn onderneming waard?

• Hoe houd ik daar het meest van over?

• Aan wie verkopen?

• Keer ik terug als schuldeiser/aandeelhouder?



4 fasen

• Voorsorteren

• Optimaliseren structuur

• Inkomens- en vermogensplanning

• Estateplanning



Goed voorsorteren

• Goed voorsorteren leidt tot 30% meerwaarde

• 1.000.000 wordt 1.300.000 



Voorsorteren

• Waardering: zoek de bottlenecks

• Kostenreducties

• Managementinformatie

• Voorkom te veel normalisaties

• Gelijkmatige groei

• Managementdevelopment

• Testament: eerste hulp bij overlijden

– Hoeveel minder levert de onderneming op als deze naar aanleiding van overlijden wordt 

verkocht?



Optimaliseren structuur

DGA

BV



Holding BV

DGADGA

Werk BV



Verkopen aan wie?

• De kinderen

• Strategische koper

• Management buy out

• Management buy in

• Investeringsmaatschappij



Investeren in opvolger
Inkomens- en vermogensplanning

• Beter 1 vogel in de hand?



Inkomens- en vermogensplanning
Investeren in opvolger

U mag kiezen:

• 10-jarige lening aan koper 1.000.000 tegen 5%

• 10-jarige lening aan koper    830.000 tegen 9%



Verlagen hoofdsom, verhoging rente
Inkomens- en vermogensplanning

• Lagere verkoopprijs psychologisch voordeel

• Lagere ab winst

• Lagere grondslag box 3

• Hogere rente aftrek voor koper

e.e.a. binnen fiscale grenzen



Situatie na verkoop Werk BV

DGA

BV



In cijfers, 6%
Resultaten



Rendement 6%
Resultaten na tien jaar

• B.V. 1.750.000

• Privé (box 3) 1.805.000

• VBI 1.980.000

• Privé lenen van B.V. 2.025.000



Resultaten in grafiek, 6%



Structuur VBI / NV



Bijvoorbeeld: Beleggingsstrategie Duurzaam
Beleggen binnen de VBI bij ING Private Banking

Let op: De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het getoonde rendement is na aftrek van kosten behalve de servicefee.



Estateplannings thema’s

• Continuïteit van het familiebedrijf

• Verzorging langstlevende

• Besparen belasting

• Vermogen binnen de familie houden

• Voorkomen conflicten



Uitgangspunten case

• Man en vrouw 

• 2 kinderen van 23 en 25 jaar

• Man overlijdt op 55-jarige leeftijd

• Vrouw overlijdt 15 jaar later

• Vermogen man € 1.200.000

• Vermogen vrouw nihil





Uitkomsten
2009

Zonder testament gvg € 200.000

Zonder testament bgvg € 250.000

Testament met rente gvg € 60.000

Testament met rente bgvg € 140.000

Vruchtgebruiktestament gvg € 155.000

Vruchtgebruiktestament bgvg € 110.000



Uitkomsten
2009 2015

Zonder testament gvg € 200.000 € 140.000

Zonder testament bgvg € 250.000 € 120.000

Testament met rente gvg € 60.000 € 70.000

Testament met rente bgvg € 140.000 € 130.000

Vruchtgebruiktestament gvg € 155.000 € 105.000

Vruchtgebruiktestament bgvg € 110.000 € 70.000



Uitkomsten
2009 2015 2015 + 3%

Zonder testament gvg € 200.000 € 140.000 € 270.000

Zonder testament bgvg € 250.000 € 120.000 € 210.000

Testament met rente gvg € 60.000 € 70.000 € 185.000

Testament met rente bgvg € 140.000 € 130.000 € 130.000

Vruchtgebruiktestament gvg € 155.000 € 105.000 € 172.000

Vruchtgebruiktestament bgvg € 110.000 € 70.000 € 70.000



Tijden veranderen en wij veranderen met hen

• Financieel fit zijn en blijven vraagt periodiek onderhoud



Disclaimer
In deze presentatie speelt fiscaal-juridische regelgeving een belangrijke rol.

Graag wijzen wij u op het feit dat:

• ING Private Banking zich beperkt tot het doen van suggesties die wij binnen deze regelgeving acceptabel 
achten;

• de toetsing en uiteindelijke uitvoering in samenspraak met uw accountant, fiscalist en notaris dient plaats 
te vinden;

• de gehanteerde rendementspercentages een puur indicatief karakter hebben, aan deze percentages 
kunnen geen rechten worden ontleend.


