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Toen het tien jaar geleden voor ondernemers mak-
kelijker werd gemaakt om een BV op te richten – het 
vereiste startkapitaal van 18.000 euro kwam immers 
te vervallen – was dit helaas nog niet de zogenaamde 
vereenvoudiging waar beginnende ondernemers al 
die tijd op hadden gehoopt. Nog steeds was er voor 
de administratie een notaris nodig, en die hanteer-
de steevast de ouderwetse methode en tarieven. Zo 
duurde een oprichting nog bijna twee weken, werden 
er torenhoge advieskosten in rekening gebracht 
en was er sprake van inefficiëntie alom. Kortom: de 
dienstverlening was niet transparant, niet functioneel 
en bovenal, ontzettend prijzig. 

Het werd tijd om die vereenvoudiging eindelijk écht 
vorm te geven, besloten wij in 2013. We hebben bei-
den het ondernemersbloed door onze aderen stro-
men en waren toentertijd werkzaam bij een groot 
internationaal accountants- en belastingadviseurs-
bedrijf. Maar we zagen dat er nog veel ontbrak in 
de hulpverlening die aan startende ondernemers 
geboden werd. Uit die gedachte werd Firm24 gebo-
ren. Een platform waar ondernemers terecht kunnen 
voor de oprichting van hun BV en alles wat daarbij 
komt kijken. Na ruim acht jaar hebben we meer 
dan zestigduizend ondernemers kunnen helpen om 
zonder gedoe te starten met wat ze het liefst doen: 
ondernemen. 

Onze missie is om de markt van de zakelijke dienst-
verlening te optimaliseren door vraag en aanbod bij 
elkaar te brengen. Dat doen we door volledige trans-
parantie te bieden gedurende het gehele project: in 
opdracht, prijs, kwaliteit, doorlooptijd en resultaat. 

Bovendien breiden we dit jaar ons productportfolio 
aanzienlijk uit. Want wat blijkt? Ondernemers kwa-
men met steeds meer vragen bij ons aankloppen. Of 
we hen ook willen helpen met contracten, juridische 
vragen, fiscale besparingen of zelfs hypotheken die 
specifiek ontworpen kunnen worden voor onderne-
mers… Met onze nieuwe diensten willen we hen alle 
antwoorden kunnen bieden.  

De afgelopen jaren hebben we veel ervaring op-
gedaan tijdens het helpen van onze klanten bij het 
oprichten van hun BV’s. Dit is volledig toegepast in 
ons vernieuwde platform. De perfecte klantervaring, 
onze scherpe prijzen en de ontwikkeling van de di-
gitale logistiek: alles komt terug in de nieuwe versie 
van Firm24 2.0. Iedere ondernemer kan al zijn of haar 
zakelijke diensten nu via één platform regelen. Het 
voordeel voor hen is dat ze daarmee niet uren hoe-
ven te zoeken naar de beste deal voor hun aanvraag. 
Of het nu de ene keer een bepaald soort contract is, 
de andere keer een financieringsaanvraag of zelfs 
een aanvraag voor een subsidie. Bij Firm24 zorgen 
we ervoor dat de klant altijd de mooiste deal krijgt: 
de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. 

Wij willen jou ook helpen jouw onderneming te laten 
groeien en succesvol te zijn door middel van onze 
diensten. Voor dit magazine zijn ondernemers, ad-
viseurs en notarissen geïnterviewd, die jou hopelijk 
inspireren om jouw onderneming te laten bloeien. 
Happy reading! 

MARTIJN MIGCHELSEN & RICK SCHMITZ 
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Fiscaal

Een goede fiscale scan 
verdient zich altijd 

terug. Bijvoorbeeld door 
de besparing via de 

fiscale aangifte vennoot-
schapsbelasting, een 

geoptimaliseerde finan-
ciële planning of advies 
over de fiscale eenheid. 

Maar ook lastigere zaken, 
zoals bezwaar doen bij 
of beroep doen op de 

Belastingdienst kunnen 
via ons geregeld worden. 

A L L E  Z A K E L I J K E  D I E N S T E NA L L E  Z A K E L I J K E  D I E N S T E N

Notarieel

Hieronder vallen alle 
notariële diensten voor 
een ondernemer en de 

onderneming. Denk 
hierbij aan de stan-

daard zaken zoals het 
oprichten van een BV, 
statutenwijzigingen en 
aandelenoverdrachten. 
Daarnaast ondersteu-
nen we ondernemers 
ook bij fusies, splitsin-

gen of overnames

Contracten

Altijd weer een ding: het 
opstellen, nakijken, be-
spreken en aanpassen 
van contracten. Voor 
alle soorten kan je bij 

ons terecht. De populai-
re contracten – alge-
mene voorwaarden, 
aandeelhouders- en 

arbeidsovereenkomsten 
– maar ook de iets min-
der gangbare varianten 
zijn via ons op te stellen 

en te bespreken. 

Subsidies

Er zijn verschillende 
subsidies via ons aan 
te vragen, op te delen 

in de volgende thema’s: 
Energie, Innovatie, 

Internationaal, 
Onderwijs- en 

Onderzoek, Regionaal, 
Scholing en Arbeid en 
Transport. Denk hierbij 

aan WBSO, MIT-regeling, 
Innovation Fund.

Corporate

Via de corporate weg 
worden alle adminis-
tratieve taken van A 

tot Z geregeld voor een 
organisatie. Zoals het 

bijhouden van het UBO 
register, het opmaken 
van een nieuw aan-

deelhoudersregister, het 
regelen van een data 

room, officiële vertalin-
gen en het opheffen van 

een onderneming.

Juridisch

Alle diensten die 
worden verricht door 
een jurist of advocaat 
zijn juridisch. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om 
het oplossen – of juist 

voorkomen – van con-
flicten tussen belang-

hebbenden, het regelen 
van vergunningen of 

het begeleiden van een 
aankoop of verkoop 

van een bedrijf. 

Financiering

Bovendien kunnen via 
ons alle vormen en 
doelen van externe 
financiering worden 

aangevraagd – in alle 
soorten en maten. 
Financiering nodig 

voor een bedrijfspand? 
Of een aanvraag doen 
voor een herfinancie-
ring, bedrijfsovername 
of voorraadfinancie-
ring? Het is allemaal  

te regelen. 

IE - Rechten

Bij Intellectueel 
Eigendom gaat het om 
alle diensten rondom 

de merken van de 
onderneming. Hoe 

registreer je jouw merk 
en hoe bewaak en 

handhaaf je deze merk-
registratie? Wij helpen 
en adviseren je graag.
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NAAM SAINT DEUX SOORT 
BEDRIJF EVENTMANAGEMENT & 
CONCEPTONTWIKKELING EIGENAREN 
MYRTHE TEN HAVE EN RINSKE BECKS 

HOE DE BEDRIJFSNAAM TOT STAND 
IS GEKOMEN: “Wij waren allebei 
werkzaam in de evenementen en 
conceptontwikkeling. Onze droom 
was al altijd om een eigen on-
derneming te starten op interna-
tionaal gebied. We kennen elkaar 
uit New York en hadden al vaker 
samengewerkt en daarom wisten 
we wat we aan elkaar hadden. Nu 
is onze droom dan eindelijk ver-
anderd in werkelijkheid en hebben 
wij onze krachten gebundeld. Met 
een focus op het hogere segment, 
internationale allure en de Franse 
taal is de naam SAINT DEUX tot 
stand gekomen. Een unieke naam 
met luxueuze uitstraling in een 
eigenwijs jasje, dat is wat ons ken-
merkt als SAINT DEUX.”

“ EEN UNIEKE NAAM 
IN EEN EIGENWIJS 
JASJE.”

NAAM NICKY CARD SOORT 
BEDRIJF FINANCIËLE APP VOOR 
TIENERS EIGENAREN IGOR CURIC 
EN WILLIAM HURST 

HOE DE BEDRIJFSNAAM TOT STAND 
IS GEKOMEN: “Het idee voor Nicky 
Card ontstond afgelopen zomer 
toen ik wilde uitzoeken hoe ik de 
kinderen van mijn zus geldvaar-
digheden kon leren”, aldus Igor. 
“We hadden een gesprek rond de 
familietafel en realiseerden ons 
dat hoe je met financiën omgaat, 
niet op scholen wordt onderwezen 
maar dat ouders dat hun tieners 
zelf leren. Aan tafel kwam ter spra-
ke dat waarschijnlijk veel ouders 
hier hulp bij nodig hebben. De 
naam Nicky komt van Nikolina, mijn 
verloofde. Toen ik haar vertelde dat 
ik mijn baan zou opzeggen en mijn 
spaargeld zou gebruiken om een 
startup te starten, beloofde ik haar 
het bedrijf naar haar te vernoe-
men, want dat brengt geluk.”

“ DE NAAM NICKY KOMT 
VAN NIKOLINA, MIJN 
VERLOOFDE.”

NAAM MAMA KELLY AMSTERDAM 
SOORT BEDRIJF RESTAURANT 
EIGENAREN BAS BLOEMINK EN 
SINGHA WIITEMAN 

HOE DE BEDRIJFSNAAM TOT STAND 
IS GEKOMEN:  “MaMa Kelly is een 
fictief iemand, maar de naam 
komt van de band Status Quo. 
Deze band heeft een derde cd 
gemaakt en die heet Ma Kelly’s 
Greasy Spoon. Daar ging het er-
over dat namen niet altijd inhoud 
hoeven te hebben, bij een naam 
mag iedereen een eigen associ-
atie hebben. Dat is dus ook wat 
we bij MaMa Kelly vinden, gasten 
mogen het zelf invullen.”

“ BIJ EEN NAAM MAG 
IEDEREEN EEN EIGEN 
ASSOCIATIE HEBBEN.”

HET BEDENKEN VAN JE BEDRIJFSNAAM: DAT IS WEL EEN DINGETJE!
Je hebt besloten je onderneming te starten, nu nog een naam. De naam omschrijft het bedrijf, je staat erom bekend 
en maakt duidelijk wat je te bieden hebt. Welke naam past bij jouw bedrijf en welke naam brengt de achtergrond 
van het bedrijf over? Wij hebben zes ondernemers de vraag gesteld hoe zij op hun bedrijfsnamen zijn gekomen. Zij 
vertellen ons hoe zij deze beslissing hebben gemaakt en leggen uit hoe hun naam tot stand is gekomen. Wellicht 
haal jij hier inspiratie uit voor de perfecte naam van jouw bedrijf. 

TEKST FLEUR NUISKER EN ROMY LANGE
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NAAM PICK & WEIGH SOORT 
BEDRIJF FYSIEKE WINKEL WAAR  
JE JE EIGEN VERPAKKING MEE NAAR 
TOE NEEMT EIGENAREN SUZANNE 
EN VENDAD THEMPS

HOE DE BEDRIJFSNAAM TOT STAND 
IS GEKOMEN:  “We wilden een pak-
kende naam kiezen, die weergeeft 
hoe zero waste shopping eigenlijk 
werkt. In een zero waste winkel 
‘pick’ je een product dat je wilt heb-
ben, om het vervolgens te wegen 
‘weigh’. Ook noemen ze zelfschep 
snoep in het Verenigd Koninkrijk 
‘pick&mix’, daar is de naam ook 
een variatie van; pick&weigh.”

“ WE WILDEN EEN 
PAKKENDE NAAM, DIE 
WEERGEEFT HOE ZERO 
WASTE SHOPPING 
WERKT.”

NAAM BLUSH BEAUTY & SKIN CLINIC 
SOORT BEDRIJF BEAUTY/SKIN 
CLINIC EIGENAAR BIANCA SMITS

HOE DE BEDRIJFSNAAM TOT STAND 
IS GEKOMEN:  “In 2006 ben ik in een 
sportschool met een huidverbe-
terende praktijk begonnen. Na 
zes jaar kreeg ik de kans om naar 
de huidige locatie van BLUSH op 
de Zuidas te verhuizen. Een lang 
gekoesterde droom in de vorm 
van BLUSH werd werkelijkheid. We 
hebben de naam BLUSH bedacht 
omdat een stralende huid vaak 
een BLUSH (gezonde gloed) op 
de wangen geeft. ‘Skin’ en ‘Clinic’ 
vanwege de non-invasieve huid-
verbeterende behandelingen die 
wij uitvoeren en de wens was ook 
een korte naam die makkelijk te 
onthouden was.”

“ EEN GEZONDE, 
STRALENDE HUID HEEFT 
VAAK EEN BLUSH OP DE 
WANGEN.”

NAAM IMAGEAU SOORT BEDRIJF 
ONTWERPBUREAU EIGENAAR EMIEL 
BROUWERS 

HOE DE BEDRIJFSNAAM TOT STAND 
IS GEKOMEN:  “Sinds 2006 ben ik  
eigenaar van IMAGEAU. De naam 
is zorgvuldig gekozen, het mag 
anders zijn zodat het opvalt en  
mensen het onthouden, daarnaast 
is het makkelijk te registreren als 
domeinnaam of op social media. 
IMAGEAU is een ontwerpbureau, 
hier bedenken en ontwerpen we 
marketing- en reclamecampag-
nes, bouwen aan merken, van idee 
naar identiteit. Naast dat wij imago 
een mooi woord vinden hebben 
we het geschreven op de chique 
manier, stukje extra beleving wat 
aansluit bij onze opdrachtgevers.”

“ WE HEBBEN HET 
WOORD IMAGO 
GESCHREVEN OP DE 
CHIQUE MANIER.”

LEG NU JE 
MERKNAAM  

VAST:
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Het ondernemerschap is leuk 
maar kan ook ontzettend pittig 
zijn, weten Nestor Tsakirakis en 
Ska Klijn van Studio Klijn. Zo’n 
halfjaar geleden begonnen de 
jonge twintigers hun content 
agency en maakten ze van hun 
hobby hun werk. Inmiddels zijn ze 
elke dag bezig met hun passie, en 
willen ze andere startende onder-
nemers vooral meegeven dat ze 
zich niet te veel moeten aantrek-
ken van de mening van anderen.

Fotografie, bedrijfsvideo’s of an-
dere beeldende content, Nestor 
en Ska zijn van alle markten thuis. 
“Wij vullen elkaar heel goed aan”, 
vertelt Nestor trots. Terwijl Ska 
vooral de video opdrachten voor 
zijn rekening neemt, doet hij de 
fotografie. “We kunnen een soort 
totaalpakket aanleveren omdat 
we gezamenlijk de concepten be-
denken en vaak samen op pad 
gaan voor het maken van de fo-
to’s en video’s. Dat is voor een 
klant heel waardevol.” 

RISICO NEMEN
De passie voor de beeldende 
kunst was er bij de twee altijd al. 
“Ik deed al het een en ander met 
film”, vertelt Ska. “Maar het leek 
mij ontzettend leuk om dat in 
plaats van voor een werkgever 
voor mezelf te doen.” Hij vond in 
Nestor zijn ideale compagnon en 
samen zijn ze een halfjaar gele-
den officieel gestart. “Ik vond het 
niet per se spannend om dit sa-
men te gaan doen. Mijn vader 
heeft mij altijd meegegeven dat 
ik, zeker nu ik jong ben, alle kansen 
moet grijpen die zich voordoen. 
Want wat heb ik te verliezen?” 

MIJN ONDERNEMING

En, zo vult Nestor aan, vanwege 
hun leeftijd kunnen ze dat risico 
gewoon nemen. “Het is niet erg 
om fouten te maken. We wonen 
nog thuis, dus voor ons vallen de 
vaste lasten ook mee. Een stabiel 
inkomen is voor ons heel fijn, 
maar niet noodzakelijk.”

Het is een soort ondernemen met 
het idee ‘wij willen en kunnen dit, 
dus we gaan het proberen en we 
zien wel waar het schip strand’. En 
juist die instelling heeft inmiddels 
zijn vruchten afgeworpen. “Het 
gaat tot nu toe heel erg goed”, 
vertelt Nestor. “We hebben afgelo-
pen jaar fijn kunnen afsluiten met 
op de valreep nog een paar mooie 
klussen. En we hebben voor de 
aankomende tijd heel wat leuke 
dingen op de planning staan, dus 
we gaan weer vol aan de bak en 
mogen zeker niet klagen.”

TWIJFELS
Toch is het niet altijd vanzelf  
gegaan, en lopen ook zij tegen  
bepaalde punten aan. “We zijn 
natuurlijk nog in de beginnende 

fase”, legt Ska uit. “En daarom 
worstelen we soms nog best wel 
met het opschalen. Het verwerven 
van meer klanten en klussen, 
waardoor onze dagen ook steeds 
leuker en afwisselender worden, is 
toch best lastig.” De eerste paar 
maanden bestonden voorname-
lijk uit het opbouwen van een 
LinkedIn-netwerk, het sturen van 
berichtjes en het hoofd koel hou-
den totdat ze de eerste klant bin-
nen kregen. “We begonnen te 
twijfelen aan onszelf. Waarom 
doen we dit? Willen mensen ons 
wel? Zijn we echt zo slecht?” 
Alhoewel die onzekerheid gelukkig 
niet lang hoefde te duren, was het 
gedurende die tijd vooral fijn dat 
alle administratieve zaken goed 
geregeld waren. “Omdat alles op 
papier rond was heeft de hulp van 
Firm24 er uiteindelijk voor gezorgd 
dat wij een vliegende start hebben 
kunnen maken”, zegt Nestor.

ADVIES
Als ze iets zouden kunnen meege-
ven aan andere startende onder-
nemers, is het vooral om niet al te 
veel naar buitenstaanders te luis-
teren. “Andere mensen hebben 
áltijd een mening, maar die hoeft 
niet altijd goed te zijn”, zegt Ska. 
“Doe vooral waar jíj gelukkig van 
wordt, en je komt daar vaak pas 
achter als je je eigen visie blijft vol-
gen.” Gewoon beginnen is hierin 
het belangrijkste. “Doe het en hou 
het een tijdje vol”, aldus Nestor. 
“Kijk realistisch naar hoeveel je te 
verliezen hebt, dat kan heel veel 
rust geven. Op een gegeven mo-
ment ga je resultaten zien, en dan 
kan je trots op jezelf zijn dat je  
hebt doorgezet.”

“Andere mensen 
hebben áltijd een 
mening, maar die 

hoeft niet altijd goed 
te zijn”, doe vooral 
waar jíj gelukkig 
van wordt, en je 

komt daar vaak pas 
achter als je je eigen 
visie blijft volgen.”

“ WAT HEB JE NOU 
ÉCHT TE VERLIEZEN?”
TEKST TESSA BURGER
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Een ding is zeker: wanneer je bedrijf groeit en wordt 
omgezet in een Besloten Vennootschap is het de hoogste 
tijd om je als ondernemer te verdiepen in de fiscale 
gevolgen. Marjon van den Hout, belastingadviseur 
binnen het vijftienkoppige team van Forward Fiscalisten, 
kent alle ins en outs om je als ondernemer goed op weg 
te helpen met de belangrijkste fiscale zaken. 

MAAK HIER EEN 
AFSPRAAK VOOR 

JOUW DGA-SCAN:

NU MET 
€200,- 

KORTING 

TEKST CÉLINE BOUTE



5. Kinderen op loonlijst & 
schenken aan kinderen
Wil je misschien over 

een paar jaar je onderneming 
overdragen aan je kinderen? Zet 
ze dan vast op de loonlijst. Staan 
ze 3 jaar op de loonlijst dan kan 
het ondernemingsvermogen 
fiscaal vriendelijk overgedragen 
worden. Voor de schenk-  
en erfbelasting bestaat een 
vrijstelling van ruim 1 miljoen 
euro en van het meerdere is  
83% vrijgesteld (2022). Wacht 
niet te lang, want naar verwach-
ting zal deze bedrijfsopvolgings-
faciliteit aangepast worden.  
En niet in het voordeel van de 
belastingplichtige. Uiteraard zijn 
aan de bedrijfsopvolgingsfacili-
teit de nodige voorwaarden 
verbonden waaronder enkele 
termijnen. Neem daarom op tijd 
contact op met een fiscalist! 

De eenmalig verhoogde schen-
kingsvrijstelling voor de eigen 
woning van maximaal € 106.771 
(2022), de Jubelton, wordt 
afgeschaft per 1 januari 2024 en 
mogelijk al per januari 2023 flink 
verlaagd. Dus zijn je kinderen (of 
hun partners) tussen de 18 en 40 
jaar en wil je nog gebruik maken 
van deze vrijstelling? Wacht dan 
niet te lang. Niet de gehele schen-
king hoeft besteed te worden aan 
de eigen woning. Een bedrag van 
€ 27.231 (2022) is vrij besteedbaar.

6. Fiscale giften  
In de inkomstenbe-
lasting kan je giften  

in aftrek brengen. Een gewone 
gift kent een drempel afhankelijk 
van het inkomen. De periodieke 
gift is volledig aftrekbaar indien 
notarieel vastgelegd voor 
5-jaarlijkse gelijke betalingen.

De nauwe samenwerking met 
Firm24 zorgt voor korte lijntjes  
met andere belangrijke partijen 
zoals notarissen, accountants en 
boekhouders. Marjon vertelt: ‘’Ik 
doe veel inbrengtrajecten samen 
met Firm24 en neem dan graag 
de regie. Ik vind het belangrijk dat 
de ondernemer zelf ook begrijpt 
wat de groei naar een BV voor  
zijn of haar business betekent. Dit  
is veel meer dan alleen het fiscale 
plaatje, ook andere belangrijke 
zaken spelen een rol. Het gevoel bij 
de nieuwe situatie moet goed zijn. 
Na overgang naar de BV kunnen 
wij zorgen voor een goede match 
met een accountant of boekhou-
der. Vaak blijven wij ook dan nog 
betrokken bij de klant middels het 
verzorgen van de aangiften VPB  
en IB, zodat we voor de DGA 
fiscale kansen kunnen benutten 
en risico’s uitsluiten. Zo vullen  
we elkaar vaktechnisch aan en 
adviseren we onze klant optimaal.’’  

Om je op weg te helpen deelt 
Marjon haar expertise op zes 
belangrijke fiscale zaken voor  
de DGA. Zorg er ook altijd voor  
dat je (levens)testament en de 
huwelijkse voorwaarden geüp-
datete worden bij een verande-
rende situatie. Check this out:

TOP 6 BELANGRIJKE TOP 6 BELANGRIJKE 
FISCALE ZAKEN DGAFISCALE ZAKEN DGA

1. DGA-salaris 
Een DGA-salaris moet 
voldoen aan enkele 

wettelijke regels. Zo moet deze 
minimaal 75% van het salaris van 
de meestverdienende werknemer 
of meest vergelijkbare dienstbe-
trekking bedragen. Rekening 
houdend met een minimaal 
salaris van € 48.000 (2022). Een 
lager salaris in de opstartfase  
kan worden afgestemd met de 
Belastingdienst. De fiscalist kan 
helpen bij het vaststellen en 
optimaliseren (aftrekposten!) 
van dit DGA-salaris. Een DGA-
scan kan hierbij helpen! Het is 
goed te weten dat ook voor een 

2. Auto van de zaak
Het is in eerste 
instantie vaak 

interessant om de aanschaf van 
een nieuwe auto middels de BV  
te regelen: vanwege de btw-terug- 
gave, het aftrekken van kosten, 
afschrijving en mogelijke milieu- 
investeringsaftrekken. Bij het 
ouder worden van de auto kan het 
een goede keuze zijn om de auto 
naar privé over te brengen, omdat 
de bijtelling dan vaak hoger is dan 
de aftrekposten. Zeker bij auto’s 
van vijf jaar of ouder.

3. Hypotheek bij  
de eigen BV 
Als de DGA kiest  

voor een hypotheek bij de eigen 
BV behoudt hij doorgaans de 
hypotheekrenteaftrek in box I  
en is de ontvangen rente voor de  
BV onderdeel van haar resultaat. 
Naar verwachting zal rond 2024 
het belastingvoordeel omslaan in 
een nadeel. De te betalen inkom-
stenbelasting wordt hoger omdat 
steeds minder hypotheekrenteaf-
trek wordt toegestaan. Het fiscale 
voordeel dat je dan bij je eigen  
BV nog hebt wordt daardoor min- 
der. Verder is het belangrijk niet 
zomaar iets af te spreken met je 
eigen BV. Het is van groot belang 
om goede (zakelijke) afspraken 
vast te leggen in een overeen-
komst om latere discussies (met 
de Belastingdienst) te voorkomen. 
De lage rente bij de bank kan 
overigens reden zijn om uw 
hypotheek toch over te sluiten  
bij uw bank. De BV behoudt hier- 
door meer liquide middelen om  
te investeren en door te groeien.

4. Oudedags-
voorziening DGA
Tot juli 2017 was het 

mogelijk om pensioen bij de eigen 
BV op te bouwen. Dit is niet meer 
mogelijk. Nu is het mogelijk om 
extern een lijfrenteverplichting aan 

parttime dienstbetrekking 
dezelfde wettelijke regels gelden 
en dat deze niet zomaar naar 
rato kunnen worden toegepast.

te gaan of het vermogen in de BV te 
laten groeien. De Holding BV wordt 
dan ook wel eens gezien als een 
spaarpot voor de oude dag. Ook 
kan je met een Holdingstructuur de 
werk BV zo ‘licht’ mogelijk houden. 
Een dividenduitkering van de werk 
BV naar de Holding BV is niet belast
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ACCOUNTANCY: VAN HANDMATIG 
NAAR GEAUTOMATISEERD

Waar accountants vroeger de 
administratie voor hun klanten 
vaak handmatig en in dikke boe-
ken met de hand bij hielden, ziet 
dat er anno 2022 toch net iets 
anders uit. De digitale onderne-
merswereld, die steeds toegan-
kelijker is geworden, zorgt ervoor 
dat er van een accountant meer 
wordt gevraagd dan alleen het 
jaarlijks in orde maken van de 
boeken. Steven Lagerwij, die met 
zijn bedrijf ENTRPNR. zich focust 
op de digitalisering, robotisering 
en automatisering van de finan-
ciële administratie, vertelt over 
deze ontwikkelingen.   

De rol van de accountant  
lijkt steeds meer richting  
een bedrijfsadviseur en 
vertrouwenspersoon te 
gaan. Hoe zie jij dat? 
“Dat herken ik wel. Vroeger was je 
als ondernemer verplicht om een 
bepaald opleidingsniveau te heb-
ben of te beschikken over een 
middenstandsdiploma als je je 
wilde inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel. In al onze wijsheid 
hebben we dat in 2000 losgelaten, 
en dat heeft de deuren geopend 
voor ondernemers. De keerzijde 
van de medaille is echter wel dat 
er een hele grote groep startende 
zakenmensen is die de zoge-
naamde basiskennis van het heb-
ben van een bedrijf niet heeft. 
Bovendien heeft de komst en inte-
gratie van het internet ervoor ge-
zorgd dat er veel internationale 
zaken worden gedaan. Een winkel-
tje in een dorpsstraat is een web-
shop geworden die in meerdere 
landen opereert, daar komt weer 
nieuwe wet- en regelgeving bij 
kijken en dat is eigenlijk een heel 

nieuw spel. Een uitdaging voor ons 
om het bij te benen, maar ook een 
onderdeel om advies op te geven 
– zelfs aan de al bestaande onder-
nemers. Dus het natuurlijke verloop 
van alle ontwikkelingen is dat er 
meer behoefte is aan advies; men 
heeft iemand nodig die fungeert 
als sparringpartner of kan mee-
denken over bepaalde zaken.”

Heeft deze nieuwe rol 
voordelen voor de klant? 
“Zeker. Zij kunnen immers hun ad-
vies nu ook bij hun boekhouder 
vinden. En wat we niet moeten 
vergeten: het aantal onderne-
mers is de laatste jaren explosief 
gestegen. Met zo’n 3,5 miljoen KVK 
inschrijvingen hebben we als 
Nederland een unieke positie in 
de wereld. Ondernemers worden 
bovendien steeds jonger. Vroeger 
nam men vaak het bedrijf van 
hun ouders over of werkte eerst 
een aantal jaar ergens in loon-
dienst om alvast de kneepjes van 
het vak te leren. Nu starten men-
sen als ZZP’ers, zonder dat ze écht 
alle kennis in huis hebben om dit 
te doen. Dat is natuurlijk geen 
schande, want als je nog niet 

zoveel kilometers op de teller hebt 
staan moet je geholpen worden. 
Dus die extra hulp die wij kunnen 
bieden is wat mij betreft alleen 
maar positief.” 

Wat is er door alle ontwikke-
lingen voor jou veranderd? 
“Mijn moeder was accountant en 
ik kan me nog goed herinneren 
dat zij eind jaren tachtig met een 
potlood alles in de boeken no-
teerde, dus ik heb die wereld heel 
snel van dichtbij zien veranderen. 
Inmiddels werken we bij ENTRPNR. 
in plaats van met een potlood 
met computersystemen die we 
zo ontwerpen dat er bij het me-
rendeel van onze administratie 
geen mensenhand meer aan te 
pas komt. Alhoewel verandering 
dus soms beangstigend klinkt, 
hoeft het niet slecht te zijn. 
Ondernemerschap is namelijk 
voor veel meer mensen toegan-
kelijk geworden, mits ze goed 
worden geadviseerd.” 

Hoe kan Firm24 hierin 
voorzien en ondersteunen? 
“Doordat de wereld zo snel veran-
derd en de kennis van onderne-
mers zo diepgaand moet zijn, is 
het heel prettig dat wij met Firm24 
een specialist binnen hun vakge-
bied hebben die in hetzelfde tem-
po werkt als wij. Niemand weet 
alles, dus op sommige vlakken is 
het goed om er een aantal part-
ners bij te zoeken die uit hetzelfde 
hout gesneden zijn. Dat is wat ik zo 
fijn vind aan Firm: het is een jonge, 
snelle organisatie die veel gebruik 
maakt van de moderne technie-
ken, en tegelijkertijd qua kennis 
niveau behoren tot de top van 
ons land.” 

“Nu starten mensen 
als ZZP’ers zonder dat 
ze alle kennis in huis 

hebben. Als je nog niet 
zoveel kilometers op 
de teller hebt staan 
moet je geholpen 

worden. Die extra hulp 
die wij kunnen bieden 

is wat mij betreft 
alleen maar positief.”

TEKST TESSA BURGER 

ADVISEURS, SLUIT 
JE AAN BIJ FIRM24 

PREMIUM
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DE MARATHON VAN HET 
INTERNATIONALISEREN  

Internationaliseren, is dat niet de 
droom van iedere ondernemer? 
Wanneer je bedrijf te ‘groot’ is ge-
worden voor Nederland en er kan-
sen liggen over de grens, wordt 
het misschien tijd om je pijlen op 
deze markten te richten. Een grote 
stap waar ontzettend veel uitda-
gingen bij komen kijken. Want hoe 
ziet een buitenlandse markt eruit? 
En waar liggen jouw kansen?  

Tijd om het voor te leggen aan 
Richard Straver, oprichter van 
Online Payment Platform. Deze 
betaalservice, speciaal ontworpen 
voor portalen als marketplaces, is 
bezig met zijn eerste stappen op 
de internationale markt.

Hoe ziet je bedrijf er nu uit?
“Ik begon vijftien jaar geleden met 
een paar mensen en nu hebben 
we een team van zo’n vijftig man. 
Toch heeft de groei tot waar we 
nu staan eerlijk gezegd langer 
geduurd dan dat ik van te voren 
had ingeschat. Ik dacht dat ik het 
allemaal wel even kon neerzetten 
binnen vijf jaar, maar inmiddels 
ben ik toch wat rimpels verder.  
Maar dat het langer heeft geduurd 
maakt uiteindelijk  niet uit als je de 
plek bereikt waar je naar op zoek 
was. Natuurlijk ging het niet alle-
maal vanzelf, het is ontzettend uit-
dagend geweest. Maar ik ben heel 
trots op waar we nu staan.”

Waar ben je de afgelopen  
jaren tegenaan gelopen 
tijdens de groei van Online 
Payment Platform? 
“Als betaaldienstverlener hebben 
we te maken met vergunningen 
en wet- en regelgeving. Dat zijn 
allemaal niet echt dingen waar ik 
elke dag mee werk of waar ik veel 
kennis van heb. Dus het was een 
sprong in het diepe en een kwestie 

van gaandeweg leren. Nu heb ik 
het geluk dat ik een heel fijn team 
om me heen heb die allemaal van 
aanpakken houden, maar toch is 
het op veel momenten heel erg 
uitdagend geweest – en eerlijk, ik 
heb me ook wel eens afgevraagd 
of het wel de moeite waard was. 
Het zou ook best kunnen dat an-
deren op hadden gegeven, maar 
gelukkig heb ik doorgezet. Nu ko-
men er mooie dingen aan.”  

Je bent bezig met het nog 
verder opschalen en interna-
tionaliseren van Online 
Payment Platform. Waar 
staan jullie in dat proces? 
“We hebben klanten door heel 
Europa, maar op dit moment nog 
niet de noodzaak om in ieder land 
een heel team neer te zetten. Toch 
is het fijn dat een Duitse dame 
of een Franse heer hun verhaal 
kunnen doen aan iemand die hen 
in hun moedertaal te woord kan 
staan. Dat wekt immers vertrou-
wen. Daarom hebben we bijvoor-
beeld nu al een team in Duitsland 
zitten, aangezien we de Duitse Ebay 
als klant hebben. Maar ook in de UK 
zijn we volop aan het ontwikkelen 
en zitten al wat mensen. 

Wat betreft sales; dat hebben we 
tot nu vanuit Nederland gedaan. 
We zijn met geluk door grote klanten 
die markt ingetrokken, en daardoor 
kregen we weer nieuwe klanten.  
Ik geloof zelf niet echt in dat open 
forceren van de markt door een 
sales team ergens neer te zetten en 
maar te hopen op het beste, maar 
het zou zomaar kunnen dat dit voor 
andere bedrijven wel werkt.”
  
Welke tips zou je 
ondernemers willen geven 
die plannen hebben om te 
internationaliseren?  
“Ik denk dat het bovenal belangrijk 
is dat je in Nederland iets stevigs 
opbouwt, een netwerk creëert en 
een sterk fundament hebt om 
vervolgens je pijlen op het buiten-
land te richten. Zorg er eerst voor 
dat je het hier ownt, dan kan je 
altijd op deze markt terugvallen. 
Een internationaliseringsproces is 
een kwestie van het hebben van 
een lange adem, in plaats van 
het trekken van een sprint. Het is 
een marathon, waarin je zo lang 
mogelijk moet volhouden en de 
focus op de kwaliteit moet blijven 
waarborgen. Zo kan je stapje voor 
stapje een sterk concept uitbou-
wen naar andere markten toe. En 
vergeet vooral niet dat ieder land 
er anders uitziet, en dat er keer op 
keer nieuwe uitdagingen zijn die 
je moet tackelen voordat je kan 
groeien. Maar als je dit goed doet 
en je jouw services of product 
aanpast op de lokale eigenaar-
digheden, heb je potentie om te 
winnen van alle anderen. Je zou 
het kunnen zien als een struikelblok 
om na elke grens opnieuw die ont-
dekkingstocht te beginnen, maar 
ik denk juist dat het een nadeel is 
die je in je voordeel kan laten wer-
ken; het kan hetgeen zijn waardoor 
jij je onderscheidt van de rest.” 

“Een internationali-
seringsproces is een 

kwestie van het hebben 
van een lange adem, in 
plaats van het trekken 
van een sprint. Het is 

een marathon, waarin je 
zo lang mogelijk moet 
volhouden en de focus 
op de kwaliteit moet 
blijven waarborgen”

TEKST TESSA BURGER
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In 2010 ontstond het idee van Greenberg 
Nielsen in café De Blauwe Engel door twee 
vrienden Emiel de Sévrèn Jacquet en Bouke. 
Als avonturiers gingen ze dit nieuwe hoofdstuk 
aan met als doel: een mooi en groot bedrijf 
opzetten. Bouke vertelt: ‘’Het technische deel is 
enorm belangrijk maar de passie en hart voor 
de onderneming moeten altijd aanwezig zijn 
om te kunnen groeien. Met ons businessplan 
gingen we naar de bank en kregen 1.5 ton mee 
als startkapitaal. De naam moest een interna-
tionale allure hebben en ons kantoor vestigde 
we op de plek waar we beiden werkten: op de 
Zuidas.’’ Dat het na vier jaar nog niet voor de 
wind ging werd voor Bouke en Emiel een om-
slagpunt in de bedrijfsvoering. 

Optimale groei
Iedere ondernemer kent zijn eigen weg. Het is 
volgens Bouke belangrijk altijd iemand dichtbij 
te hebben die een spiegel voor kan houden. 

‘’Na drie jaar kregen we terug dat we als ma-
nager tekortkwamen en financieel geen voor-
uitgang boekten. Emiel nam een andere afslag 
en Gideon Leendertse werd mijn partner. Vanaf 
dat moment hebben we Ole van der Straaten, 
business coach, ingeschakeld. Hij helpt ons nog 
altijd om het bedrijf te professionaliseren, de 
processen duidelijk te maken en doelstellingen 
vast te leggen.’’ Vanaf 2015 maakt Greenberg 
Nielsen de groei door waar men binnen het 
bedrijf naar op zoek was. Volgens Bouke is het 
belangrijk om in goede en slechte tijden feed-
back te krijgen voor een gezonde groei en altijd 
met beide benen op de grond te blijven staan. 
  
Roadmap
Een van de belangrijkste factoren om te groei-
en is een sterk en betrokken personeelsbestand 
aan te trekken en te behouden. Bij het ineen-
slaan van de handen met businesscoach Ole 
werd een roadmap opgesteld.

GROEIT
TEKST CÉLINE BOUTE 

Bij het opstarten van een bedrijf neem je vrijwel altijd een sprong in het diepe. De 
ondernemersblik staat op oneindig om mogelijke risico’s, uitdagingen en kansen op te 

vangen en door te pakken. Als deze gebeurtenissen een positieve wending krijgen, betekent  
dit dat een bedrijf kan groeien: een onderwerp waar Bouke van der Weide, oprichter  

Greenberg Nielsen – bemiddelaars voor financiële professionals - van alles over kan vertellen.  
‘’Je verdient geld door risico’s te nemen, dat is het groeiende ondernemershart.’’

‘JE VERDIENT 
GELD EN

DOOR RISICO’S  
TE NEMEN’

Lees verder  
op pag. 21 -->
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Je bedrijf 
verkopen?

Verkoop je bedrijf 
in 7 stappen

STAPPENPLAN

+
handige
checklist!

Bij Brookz, het grootste overnameplatform van Nederland, 
zien wij dat alle succesvolle bedrijfsoverdrachten één 
overeenkomst hebben: de ondernemer werkte  
planmatig naar de verkoop van zijn bedrijf toe. 

Ons  helpt je daarbij: door alle 

te lopen en overzichtelijk voor jezelf op een rijtje te 
zetten. Daarmee vergroot je maximaal de kans op een 
succesvolle verkoop van je bedrijf.

vragen en aandachtspunten uit dit document goed na
verkoop-stappenplan



Dit hield in dat het personeel alle belangrijke 
meetings en evenementen voor het aanko-
mende jaar al in de agenda had staan en ze 
mee werden genomen in de lange termijn 
doelstellingen van het bedrijf. ‘’Als je als on-
dernemer wil groeien, dan moeten mensen 
ook het idee hebben dat dit kan. Toen ik uit de 
directe operatie stapte, kwam mijn plek vrij en 
werd nieuwe ruimte gecreëerd. Zorg er altijd 
voor dat genoeg doorgroei mogelijk is voor 
talentvolle mensen.’’ Een breed en persoonlijk 
netwerk brengt ook groeimogelijkheden met 
zich mee. Bovendien is het waardevol om goed 
en persoonlijk contact te hebben met de men-
sen met wie je samenwerkt. 

Investeren en risico’s nemen
Na 2015 draaide Greenberg Nielsen nooit meer 
verlies. De doelstelling veranderde naar: hoe 
gaan we ervoor zorgen dat de onderneming 
verder groeit en veel waarde creëert? Het 
antwoord – ervoor zorgen dat de oprichter/
ondernemer zijn handen vrij heeft en de on-
derneming te laten continueren door goede 
mensen, om vervolgens de bakens te verzetten 

naar nieuwe bedrijven. ‘’De groeikeuzes zijn op 
een organische manier ontstaan binnen het 
bedrijf, maar ook door middel van overnames. 
In het begin heb ik veel waarschuwingen van 
accountants in de wind geslagen. Je verdient 
geld door risico’s te nemen en investeerders 
te zoeken die in je geloven. Dit betekent dat ik 
nooit twijfelde of het goed zou komen. Het is 
een enorme leerschool geweest. Iedere stap 
om te groeien is een uitdaging, maar alle 
stappen zijn de moeite waard.’’

“Het is belangrijk 
om in goede en 

slechte tijden feed-
back te krijgen voor 
een gezonde groei 
en altijd met beide 
benen op de grond 

blijven staan.”

Team 
Greenberg 

Nielsen 
tijdens het 

10-jarig 
bestaan  

in 2021.
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AANDEELHOUDERS

RUZIES: WAT ALS DE BOM ONTPLOFT? 
“Aandeelhoudersgeschillen zijn er in alle soorten en maten”, 
benadrukt Ruben. Veel van die geschillen zijn volgens Ruben 
net als een echtscheiding, maar dan met een bedrijf. “Als 
compagnons of aandeelhouders ben je toch ook een soort 
van met elkaar getrouwd.” En daarom is het belangrijk om 
van te voren na te denken over de huwelijkse voorwaarden, in 
dit geval in de vorm van een aandeelhoudersovereenkomst: 
wat als je een onoverbrugbaar verschil van inzicht hebt, de 
samenwerking om wat voor reden dan ook moet beëindigen 
of een andere aandeelhouder uit de BV wilt stappen? “Als 
je daar niet vooraf afspraken over hebt gemaakt, dan ga je 
een hele onzekere fase in.” Om dit te voorkomen zijn er drie 
aspecten om van te voren bij stil te staan, meent Ruben.  

Vertrek
Welke situaties bestaan er waarin je uit elkaar gaat of iemand 
weggaat? “Vaak zijn dit scenario’s waar je bij de start helemaal 
niet over na zou willen denken”, geeft Ruben toe. Toch zou elke 
startende ondernemer wel een poging moeten doen om erbij 
stil te staan: want wanneer gaat of moet een aandeelhouder 
weg? En wie beslist dat? “Probeer de verschillende exit situa-
ties goed vooraf in beeld te brengen en vast te leggen.”

Voortzetting
Vervolgens komt de vraag wie er verder gaan en tegen 
welke voorwaarden. Kunnen de overgebleven aandeel-
houders de onderneming op dezelfde manier voort zetten 
en waar moet dan rekening mee gehouden worden? Moet 
de onderneming worden opgesplitst? Het antwoord op 
deze vragen verschilt sterk per onderneming en vorm van 
samenwerken. “Dat is dus maatwerk en de juiste advocaat 
kan hier een helpende hand in zijn.” 

Waardering
“Daar kan heel lang over gediscussieerd worden,” lacht 
Ruben. Wanneer aandelen door de vertrekkende persoon 
worden aangeboden komt immers het vraagstuk van de 
waarde daarvan om de hoek kijken. Hoe worden de aandelen 

“Aandeelhoudersgeschillen 
zijn er in alle soorten en 

maten. Veel van die 
geschillen zijn net als een 

echtscheiding, maar dan met 
een bedrijf. Als compagnons 

of aandeelhouders ben je 
toch ook een soort van met 

elkaar getrouwd. En daarom 
is het belangrijk om van te 
voren na te denken over de 
huwelijkse voorwaarden.”

TEKST TESSA BURGER 

die hij achterlaat verdeeld en tegen welke prijs? “Je doet er 
verstandig aan dat vooraf al vast te leggen”. Vaak spelen de 
omstandigheden van het vertrek hierin een rol. “Is er bijvoor-
beeld een verwijt te maken aan de vertrekkende of achterblij-
vende partij en wat voor invloed moet dat hebben op de te 
betalen prijs voor de aandelen?” Bij verschillende scenario’s 
horen verschillende berekenmethodes en het is verstandig 
om die van te voren vast te stellen. In veel gevallen zal een 
deskundige, al dan niet als bindend adviseur, de waardering 
verzorgen en het is goed als die handvatten meekrijgt. 

In de praktijk zijn alle bovengenoemde aspecten lastig om 
vooraf in te vullen, geeft Ruben toe. Daarom is het verstan-
dig om hierbij de hulp van een advocaat in te schakelen. 
“Natuurlijk zou je met deze tips kunnen proberen het zelf 
bedenken, maar iedere onderneming is weer uniek.” En 
dus kan een advocaat goed assisteren in het schetsen van 
de verschillende scenario’s. “Die kan ervoor zorgen dat de 
ondernemers of aandeelhouders, die vol optimisme be-
ginnen aan hun avontuur, zichzelf de juiste vragen stellen.” 

Bij het hebben van aandelen en het betrekken van aandeelhouders in je bedrijf komen hier en daar nog wel eens wat 
moeilijkheden kijken. Want hoewel het opzetten van een onderneming gepaard gaat met optimisme – hoe leuk is het 
om je ambitie waar te maken en deze droom samen met een of meerdere compagnons na te streven? – blijkt uit de 
praktijk toch dat dit niet altijd van een leien dakje gaat. In sommige gevallen maakt deze positieve mindset op den duur 
plaats voor een geschil of zorgen onvoorziene omstandigheden voor chaos in de tent, waardoor de toekomst van het 
bedrijf op losse schroeven kan komen te staan. Ruben Kaatee, partner bij Punt & Van Hapert Advocaten en gespeciali-
seerd in ondernemingsrecht en vastgoed, geeft tips om dit te voorkomen. 
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DE VENT IS DE TENT: WAT ALS HIJ OVERLIJDT? 
Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) is, in grote lijnen, 
de grootste baas binnen een BV of NV. Hij of zij is de directeur 
én bezitter van een van de meeste aandelen. Maar wat als 
de DGA plotseling overlijdt? “Formeel gezien is het bedrijf 
dan stuurloos”, zegt Ruben. Een BV is immers een rechtsper-
soon die zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer, maar 
tegelijk niet werkelijk zelf kan handelen. “De auto moet wel 
door iemand worden bestuurd.” Dat is waar de bestuurders 
(doorgaans benoemd door de aandeelhouders) in het spel 
komen. “Zij bepalen waar de auto naartoe gaat en in het 
geval van een DGA zijn al die rollen verenigd in één persoon. 
Zonder die DGA is de auto onbestuurbaar en kan er ook 
geen nieuwe bestuurder worden benoemd.” 

Het gemis van een bestuurder kan echter de continuïteit 
van de onderneming in gevaar brengen. “Er moet zo snel 

mogelijk een nieuw persoon ko-
men om het geheel in de lucht te 
houden.” Helaas is dit vaak mak-
kelijker gezegd dan gedaan. 

Als alles heel gesmeerd loopt met 
de erfenis – de opvolging is be-
kend, de notaris duikt er meteen 
op en er is een duidelijke verkla-
ring van erfrecht – dan is er geen 
nood aan de man. Maar dit is 
eerder uitzondering dan regel. Het 
duurt soms even – en soms heel 
lang – voordat de erfgenamen 
in beeld zijn en ze het met elkaar 
eens zijn. “In de praktijk kan er een 
hele tijd overheen gaan, wat voor 
de onderneming zeer schadelijk 
kan zijn.” Hoe los je dat dan op? 
Volgens Ruben is het eigenlijk heel 
simpel: regel het van te voren. 

Het opmaken van een 
notariële volmacht 
In de statuten kan worden op-
genomen dat als een bestuurder 
om wat voor reden dan ook niet 
in staat is om zijn taak uit te oe-
fenen, er een derde is die de be-
voegdheid krijgt om dit te doen. 

Een soort waarnemer dus, met formele bevoegdheden. 
Dat geeft de erfgenamen de tijd om het met elkaar eens 
te worden, zodat via de aandeelhouder(s) een nieuwe be-
stuurder kan worden benoemd. “Het is dan natuurlijk wel 
zaak om van te voren de meest geschikte partij hiervoor 
aan te wijzen, dus dit is iets wat je door de jaren heen moet 
blijven actualiseren. Het kan heel lastig zijn om daar een 
goede keuze te maken.” 

Is er al een bepaalde opvolger op het oog aan wie je als 
DGA het stokje wilt overdragen? Dan is het verstandig om 
dat op tijd vast te leggen. “Er zijn verschillende manieren 
om het overnameproces zo vorm te geven dat iemand al 
vroegtijdig in de positie komt om de taken effectief te kun-
nen over te nemen bij overlijden.” Maar het belangrijkste is 
en blijft: sta stil bij alle mogelijke scenario’s en leg het vast, 
zodat jouw bedrijf óók zonder jou kan worden voortgezet. 

Ruben Kaatee
ADVOCAAT

STEL JOUW 
AANDEELHOUDERS 

OVEREENKOMST OP
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DE NIEUWE ROL 
VAN DE NOTARIS 

De samenwerking tussen Firm24 
en Dolf Plaggemars, notaris en 
partner ondernemingsrecht bij 
Damsté advocaten - notaris-
sen, bestaat al bijna tien jaar. 
Samen maken ze zich sterk voor 
ondernemers die ze meenemen 
in de groei naar een Besloten 
Vennootschap. De commerciële 
technische instelling van Firm24 
sluit feilloos aan bij de vooruit-
strevende notariële houding van 
Dolf en zijn team- ondanks de 
beperkingen in het vak. ‘’Het is 
een prachtig systeem, waarin we 
het gehele traject digitaal kun-
nen afwikkelen,’’ aldus Dolf.   

Het afgelopen decennium is 
Firm24 van een eerste zaadje 
ontpopt tot het enorme platform 
waar ondernemers terecht kun-
nen voor de oprichting van hun 
BV met alle opeenvolgende fa-
cetten. De rol van de notaris is de 
eerste connectie na het tekenen 
en betalen van de transactie bij 
Firm24. Dolf vertelt: ‘’We krijgen 
de opdracht binnen, waarna het 
eerste telefonische contact wordt 
gelegd. In dit gesprek doen we 
een korte check over het bedrijf en 
het product. Na het tekenen van 
alle papieren en het regelen van 
de volmacht maken we tijd voor 
een persoonlijk videogesprek. 
Dit geeft veel meer informatie 
en zekerheid om mogelijke frau-
de tegen te gaan.’’ De notariële 
business laat niks aan het toeval 
over. Samen met Firm24 is heel 
veel tijd besteed om te zorgen 
dat zowel de procedures aan de 
kant van Firm24 als aan de kant 

van Damsté volledig compliant 
zijn met (notariële) wetgeving in 
het algemeen en de WWFT (Wet 
ter voorkoming van witwassen 
en financieren van terrorisme) in  
het bijzonder.

DIGITALISERING 
De digitale omgeving van Firm24 
verandert de traditionele notariële 
business. Dolf vertelt enthousiast 
over de opzet van de gezamenlij-
ke bedrijfsvoering en hoe leuk en 
inspirerend deze vernieuwing is. 
‘’In de digitale omgeving is hard 
gewerkt aan de mogelijkheden 
om online te identificeren en on-
line te ondertekenen. De oprich-
tingsakte moet op papier worden 
getekend, maar door middel van 
een volmacht krijgen we online 
toestemming om voor de onder-
nemer te tekenen. Een aantal jaar 
geleden moest dit verplicht met 
een geldige identificatie op kan-
toor. Nu kunnen we in ons systeem 
de echtheid van de identificatie 

checken. Twee jaar geleden heeft 
deze digitalisering een enorme 
vlucht gekregen door de pande-
mie en dit zal niet zomaar worden 
teruggedraaid.’’ Het belangrijkste 
onderdeel van het oprichten van 
een BV – de waterdichte identifi-
catie check – is in de online om-
geving van Firm24 altijd helder en 
foutloos volgens Dolf.

IJZERSTERKE SAMENWERKING
Binnen zijn vakgebied is Dolf een 
vooruitstrevende, ruimdenkende 
en ondernemend notaris. Deze 
mindset zorgt voor een flexibele 
samenwerking met Firm24, waar 
na jarenlange ontwikkelingen nog 
altijd met veel enthousiasme en 
passie aan wordt gewerkt. ‘’De 
samenwerking met Firm24 is fan-
tastisch: het biedt mij een enorme 
markt in een geweldige digitale 
wereld en de notariële rol en  
expertise is onmisbaar in het  
traject van het opstarten van een 
BV. Ik begrijp hun commerciële 
overwegingen, zij begrijpen mijn 
notariële overwegingen en be-
perkingen. We hebben een prach-
tig systeem ontworpen om het 
hele traject digitaal af te wikkelen, 
terwijl de wetgeving daar niet op 
is geschreven.’’ Naast de nota-
riële business bij de oprichting 
van een BV staan beide partijen 
in de startblokken om meerdere 
praktijken van de notaris aan de  
omgeving toe te voegen. ‘’Vroeger 
stond je op de Rotary om contact 
te leggen met ondernemers, ter-
wijl nu duizenden aanmeldingen 
binnenkomen via Firm24. Het is 
duidelijk de toekomst.’’

“De samenwerking 
met Firm24 is 

fantastisch: het biedt 
mij een enorme markt 

in een geweldige 
digitale wereld en 
de notariële rol en 

expertise is onmisbaar 
in het traject van het 

opstarten van een BV.”

TEKST CÉLINE BOUTE 

AANSLUITEN ALS 
NOTARIS OP HET 

FIRM24 NETWERK? 
MELD JE HIER AAN.
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De verkoop  
van je bedrijf:  
De belangrijkste tips 
voor een succesvolle 
overdracht TEKST ROMY LANGE

BRON KAMER VAN KOOPHANDEL



Begin op tijd
Afscheid nemen van je eigen 
bedrijf valt niet mee. Veel onderne-
mers hebben er moeite mee. Het 
bedrijf loslaten en alles wat ermee 
samenhangt duurt vaak langer 
dan verwacht. Meestal neemt een 
overdracht vijf tot zeven jaar in 
beslag. Daarom helpt het om op 
tijd te starten met stoppen. 

Bepaal je doelstellingen
Wat wil je overhouden aan de 
verkoop? Om dit helder te krijgen, 
stel je jezelf de volgende vragen:

•  Wat wil ik met de verkoop 
bereiken?

•  Wil ik verkopen en cashen?
•  Wil ik het bedrijf binnen de 

familie houden?
•  Wie zijn mogelijke kopers?
•  Hoe zorg ik dat mijn  

personeel goed terecht komt?
•  Wat wil ik na de verkoop?  

Een nieuw bedrijf opzetten?  
Adviseur worden?

Inkomen na verkoop
Heb je nagedacht over jouw 
inkomen na de verkoop? Komt je 
pensioen uit de verkoopopbrengst 
of heb je aanvullende regelingen 
getroffen? Denk bijvoorbeeld na 
over wanneer je pensioen vrijkomt 
en of je hierover belasting betaalt, 
maar ook of je vóór de overdracht 
al vermogen uit je bedrijf kan 
halen. Je bedenkt hoe je je bedrijf 
verkoopklaar maakt en of je nog in 
het bedrijf gaat investeren of niet.

Aan familie verkopen?
Kies je voor verkoop aan een 
familielid? Of wordt het een 
‘vreemde koper’? Die kan heel 
andere plannen hebben met  
je bedrijf en personeel dan jij 
graag zou zien. Maar, verkopen 
aan een buitenstaander heeft 
ook voordelen. Opnieuw volgt 
een reeks vragen om te 
beantwoorden:

•  Hoe verdeel je het eigendom? 
Aan alle kinderen of alleen  
de opvolger?

•  Hoe belangrijk is het dat het 
bedrijf in familiehanden blijft?

•  Is er een geschikte opvolger  
in de familie?

•  Hoe zorg je voor harmonie  
in de familie en voorkom  
je onnodige spanningen?

Denk ook na over een onver- 
wachte overdracht of nood- 
scenario. Wat gebeurt er met  
je bedrijf als je zelf een langere 
periode of helemaal niet meer 
kunt ondernemen? In een levens- 
testament kun je jouw wensen 
vastleggen voor het geval je  
zelf niet meer kunt handelen. 
Wensen voor na je overlijden  
leg je vast in een testament. Je 
laat je bedrijf dan goed achter.

10 stappen voor verkoop:

1. Waarde bepalen
2.  Kopersmarkt onderzoeken
3.  Documenten opstellen
4. Kopers benaderen
5. Kennismakingen
6. Onderhandelen
7. Intentieverklaring
8. Due diligence
9.   Koopovereenkomst opstellen
10. Afronden verkoop

NOODSCENARIO

Afscheid nemen van  
je eigen bedrijf valt 

niet mee. Veel 
ondernemers hebben 

er moeite mee. Het 
bedrijf loslaten en alles 
wat ermee samenhangt 

duurt vaak langer  
dan verwacht.

Overdrachtsplan
In deze oriëntatiefase ga je  
op zoek naar antwoorden  
op al deze vragen. Verwerk  
de vragen met antwoorden  
in een overdrachtsplan.

Voor sommige ondernemers komt het moment om het bedrijf te 
verkopen. Zo’n proces is ingewikkeld en zit vol zakelijke en formele 
stappen. Waarom wil je het bedrijf verkopen? En wie wordt de 
koper? Hoe zien je financiën eruit na de verkoop? Sommige 
partijen zijn blij met de verkoop, maar dit kan ook een emotioneel 
proces zijn. Het zal in ieder geval een periode vol vragen zijn. 

HOE BEREKEN JE DE 
WAARDE VAN JOUW 
BEDRIJF? KIJK HIER!
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Notaris
Fiscalist
Advocaat
Secretaris
Jurist
Financier
Subsidieadviseur
Merkspecialist

FIRM24 IS DE SNELSTE 
ROUTE NAAR UW:

En andere zakelijke dienstverleners.


