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UW VERMOGEN

Straks pensioen?
Nu zaaien!
Is uw bedrijf uw pensioen? Dan is het nu tijd om te
zaaien en over bedrijfsoverdracht na te denken.
Want dat uw bedrijf straks voldoende opbrengt, is
niet vanzelfsprekend.
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ie als ondernemer nu succesvol
zaken doet, kan straks oogsten om
na zijn pensioen een goed
inkomen te hebben. Maar wie
neemt uw onderneming straks over? En welke
alternatieven heeft u als verkoop of overdracht
niet lukt? Er zijn meerdere wegen die naar een
zeker inkomen voor later leiden. Goed om die
verschillende wegen van tevoren te verkennen.

MOGELIJKHEDEN Dat zegt ook René
Speelman, Accountmanager Private Banking bij
Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer. Hij is het
daarom eens met de stelling. ‘Om straks te
kunnen oogsten, moet je nu zaaien’, zegt hij dan
ook. Rianne Verkleij van Rembrandt Fusies &
Overnames beaamt dat. Rembrandt F&O is een
onafhankelijke dochter van de Rabobank. De
specialisten van Rembrandt F&O werken nauw
samen met de accountmanagers van de
Rabobank om klanten te begeleiden en te
adviseren bij de verkoop of overdracht van hun

bedrijf. Rianne merkt op dat de tijden echt wel
zijn veranderd. ‘Het is niet onmogelijk om je
bedrijf in deze economisch moeilijke tijd te
verkopen. Maar ik adviseer ondernemers wel
om alternatieven achter de hand te hebben en
tijdig na te denken over een eventuele opvolger.’

MAATWERK Volgens René weten klanten
vaak niet goed waar ze moeten beginnen als het
om hun oudedagsvoorziening en hun onderneming gaat. Ondernemers hebben verschillende
mogelijkheden om pensioen op te bouwen.
René: ‘Zo kan een ondernemer bijvoorbeeld met
winst uit het bedrijf nu al zijn inkomen voor
later zeker stellen. En een DGA kan met Rabo
DoelReserveren in zijn eigen BV een pensioenreserve opbouwen. Maar een goed pensioenadvies is maatwerk en iedere bedrijfsoverdracht
is uniek. Daarom kijken we tijdens een adviesgesprek altijd naar alle financiële zaken van de
klant om daar de best passende oplossing bij te
vinden.

Meer weten over
bedrijfsoverdracht?
Download de gratis Layar
app in de Apple Store of
Android Market, open de
app en scan de pagina.
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BEWUSTWORDING Het grootste
probleem is niet het geld, maar de manier
waarop je als ondernemer je (bedrijfs-)
vermogen nu en straks voor je kunt laten
werken. Iedere ondernemer zou daar bij de
start van het bedrijf al zijn gedachten over
moeten laten gaan. ‘Bij Private Banking willen
we vooral bewustwording creëren. Het gaat
verder dan de vraag of de klant na zijn pensioen
zijn levensstijl op dezelfde manier wil voortzetten.’ Rianne beaamt dat er tal van vragen zijn
waar de klant nu al over kan nadenken. ‘Waar
vind je een koper? Wat wil de klant na verkoop
of overdracht doen? Zit er veel geld vast in het
bedrijf zelf? Welke fiscaalvriendelijke mogelijkheden zijn er? En zo kan ik nog wel even
doorgaan.’

ondernemers delen en hen adviseren’,
benadrukt René. ‘Want voor familiebedrijven
zijn ook nog eens andere aandachtspunten van
belang dan voor bedrijven waar de opvolger
buiten het bedrijf wordt gezocht. Bovendien
kunnen kopers eisen stellen waar je als
verkoper misschien helemaal geen rekening
mee hebt gehouden.’ Ook komt het voor dat een
bedrijf heel erg afhankelijk is van de oprichter
en eigenaar. Rianne: ‘Een geïnteresseerde koper
kan als voorwaarde stellen dat die eigenaar na
de overdracht nog enkele jaren aanblijft. Dat
betekent dus wel dat je later van je pensioen
kunt genieten dan je wellicht van plan was. Een
slimme ondernemer stelt zijn wensen en doelen
nu zeker en voorkomt dat hij straks voor een
verrassing komt te staan. Regeren is echt
vooruitzien.’

Bedrijfsoverdracht is
een ingewikkeld en
vaak langdurig proces.
Onze accountmanager
kan u helpen om uw
bedrijf succesvol over
te dragen. Private
Banking heeft veel
expertise en een groot
netwerk. Zo brengt uw
accountmanager u
graag in contact met
de specialisten van
Rembrandt Fusies &
Overnames. Start
minimaal vijf jaar voor
de realisatie met uw
plannen. Wilt u straks
oogsten? Maak dan nu
een afspraak.
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COMPLEX Bedrijfsoverdracht of -verkoop
is vaak een ingrijpend en complex proces. ‘Juist
daarom willen we onze expertise met
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