Geen
wereldkampioen, wat

nu?

Voetbal lijkt wat dat betreft toch veel op
het gewone leven. Er valt geen garantie
te geven dat hard werken, een top inzet
en voorbereiding leiden tot succes. Het is
daarom verstandig om je te bedenken dat
niet alles precies zo loopt als je gepland
hebt, maar dat het ook wel eens allemaal
anders kan lopen.
Beperken risico’s
Je kunt natuurlijk proberen geen enkel
risico te nemen, maar nooit geschoten is
altijd mis. Bij voetbal is dat het verschil
tussen winnen en verliezen. In het zakelijk
leven is het allemaal wat minder zwart/wit.
Ook zakelijk succes blijft een combinatie
van inzet, durf en geluk. Het is natuurlijk
niet zo dat je zomaar elk risico moet
nemen, want als het mis gaat kun je alles
kwijtraken. Daarom is het van belang
sommige risico’s te beperken. Bijvoorbeeld
door het afsluiten van verzekeringen,maar
ook door een gang naar de notaris voor bijvoorbeeld het maken of aanpassen van de
huwelijkse voorwaarden of het oprichten
van een B.V.
Ondernemen via een B.V.
Als eigen ondernemer ben je niet verplicht
verzekerd voor de sociale verzekeringspremies. Bij arbeidsongeschiktheid of het uitblijven van opdrachten is er behoudens de
bijstand geen vangnet. Arbeidsongeschiktheid kun je verzekeren, maar het uitblijven

Het zal je maar gebeuren, het lukt je
net niet die geweldig
mooie deal binnen
te halen. Net zo als
Nederland helaas net
geen wereldkampioen
voetbal is geworden.
Niettemin is er een
geweldige prestatie
geleverd waar hard
voor is gewerkt. Het
had natuurlijk ook
net wél goed kunnen
gaan.
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winst had kunnen sparen. Wanneer je
echter via een B.V. zou ondernemen hou
je meer over. Dan zou je over de eerste €
40.000 winst boven hetgeen je als salaris
hebt opgenomen maar 20 procent belasting betalen. Om het restant naar privé te
halen nog eens 25 procent. Uiteindelijk
betekent dit 40 procent belasting in plaats
van 52 procent.
Maar dit is niet het enige voordeel. Als
je op een zeker moment wil gaan investeren in je eigen bedrijf, heb je veel meer
cash ter beschikking. Stel dat je vier jaar
lang buiten je salaris of privé-uitgaven €
40.000 winst hebt gemaakt, dan staat:
- bij ondernemen via een B.V., op de
rekening van de B.V., € 128.000;
- bij ondernemen zonder B.V., op de eigen
rekening, € 87.000.
Ook wanneer de onderneming op zeker
moment wordt verkocht hou je meer geld
over om te herinvesteren. Dit voordeel
blijkt het meest wanneer je via een eigen
B.V. (personal holding) deelneemt in
een andere B.V. (de werkmaatschappij).
Wanneer de werkmaatschappij met winst
wordt verkocht dan hoeft namelijk in het
geheel geen belasting betaald te worden
over de daarbij behaalde winst. Indien
je de aandelen in het kapitaal van de
werkmaatschappij in privé hield, zou je van
de € 100.000 winst € 75.000 overhouden.
Wanneer er geen werkmaatschappij was,
maar een rechtstreekse participatie
in een onderneming
(eenmanszaak, VOF
of maatschap) zou je
van dezelfde
€ 100.000 winst
€ 54.240,00 overhouden. In een tijd dat ‘cash is king’ is, zal
de ondernemer die € 100.000 heeft om te
herinvesteren de gemakkelijkste startpositie hebben.

‘Zakelijk succes blijft een
combinatie van
inzet, dur f en geluk’
van opdrachten niet. Een appeltje voor de
dorst is daarvoor noodzakelijk.
Wanneer je een eigen huis hebt, bouw je
vermogen op wanneer het huis meer waard
wordt. Of omdat je spaart in een spaarverzekering of een bankspaarregeling. Dat
is vermogen waar je niet zomaar aan kunt
komen, terwijl je dat vermogen in sommige
situaties juist wel zou willen gebruiken.
Bij het opbouwen van een buffer speelt
ook de fiscaliteit. Om te sparen als
ondernemer is het noodzakelijk om winst
te maken. Wanneer je spaart zal dat over
het algemeen het deel zijn dat je meer
verdient dan een bepaald bedrag. Stel dat
dit volledig in het hoogste belastingtarief
valt. Van iedere euro wordt dan 12 procent
niet belast vanwege de MKB-vrijstelling
en moet over de andere 88 procent 52
procent belasting worden betaald. Sparen
als eigen ondernemer betekent € 0,54
overhouden van elke euro die je van je

Als belangrijkste voordeel van het ondernemen via een B.V. geldt de beperking
van de aansprakelijkheid. Wanneer het
zakelijk mis gaat, kunnen schuldeisers zich
meestal niet verhalen op het door hard
werken opgebouwde privévermogen, de
overwaarde van een huis of erfenissen.

beste systeem. Schuldeisers kunnen zich
dan namelijk verhalen op het vermogen
van beide echtgenoten en bij scheiding is
het vermogen gemeenschappelijk eigendom.
Bij veel stellen geldt dat ze ‘toch alles samen doen’, maar de vraag is of ook schuldeisers daarvan moeten profiteren. Door
het aangaan van huwelijkse voorwaarden
kan voorkomen worden dat schuldeisers
zich verhalen op het vermogen van degene
die de schuld niet is aangegaan. Als het
huwelijk goed is, heb je samen toch nog
altijd dat vermogen.
Is er sprake van gemeenschap van
goederen, dan valt ook het ondernemingsvermogen in de huwelijksgemeenschap,
ook wanneer het huwelijk wat minder goed
loopt. Bij scheiding kun je alleen maar gezamenlijk over dat ondernemingsvermogen
beschikken en hebben beide echtgenoten
ieder recht op de helft. Het zou kunnen zijn
dat je vindt dat je de waarde gezamenlijk
hebt opgebouwd. Daarom kun je ervoor
kiezen om de waarde wel half/half te delen. Maar meestal vindt een ondernemer
het niet plezierig dat je na de scheiding
alleen maar gezamenlijk kan bepalen
wat er met het ondernemingsvermogen
gebeurt. Dat laatste zal snel tot schade
leiden wanneer een verkoopproces van de
onderneming het van belang maakt om
snel te kunnen schakelen.
Ook bij huwelijkse voorwaarden is het van
belang om op de fiscus te letten. Zo kunnen goede huwelijkse voorwaarden belasting besparen en/of de heffing uitstellen
naar een veel later moment.
Net zoals het nu geen zin heeft om te
mijmeren over ‘wat als Robben z’n kans nu
wel had benut’ of ‘wat als wel een corner
was gegeven’, heeft het in het zakelijk
leven geen zin om daarover na te denken.
Je moet handelen naar het moment en je
zo goed mogelijk voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Het voordeel is dat het
buiten het voetbal soms wat gemakkelijker
is om in de verlenging zaken te herstellen
en aan te passen voordat er strafschoppen genomen gaan worden.

Huwelijkse voorwaarden
Trouwen doe je natuurlijk voor het leven. In
de praktijk blijkt echter een op de drie huwelijken in een echtscheiding te eindigen.
Het is dus van belang om er rekening mee
te houden dat een huwelijk ook wel eens
anders dan door overlijden kan eindigen.
De in Nederland geldende wettelijke
gemeenschap van goederen is voor ondernemers en hun echtgenoten niet vaak het
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