BEDRIJFSOVERNAME

Wie geen dochter of zoon heeft die het bedrijf overneemt, verkoopt de tent. Dat gebeurt tegenwoordig minder vaker dan
voorheen. Op het gebied van bedrijfsovername is er namelijk
al flink gemoderniseerd. Een trend die juist nu moet worden
doorgezet. Medewerkers of oprecht geïnteresseerden kunnen
het bedrijf ook overnemen. Dat brengt gemengde gevoelens
met zich mee bij het toch al emotionele onderwerp. Het aantal
potentiële opvolgers is laag, daarom is het nodig om verder te
kijken dan familie.

Tekst: Lilian Braakman
Fotograﬁe: René Faas

D

e 26-jarige Ramon Klaassens is een
jonge ondernemer. Zo heeft hij, samen
met enkele partners, een adviesbureau
voor de melkveehouderijsector. De oprichter
zal binnen nu en vijf jaar uittreden waardoor
er bedrijfsopvolging nodig is. Deze toekomstige stap past goed bij zijn werkzaamheden voor
het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact
(NAJK). Klaassens is al vier jaar vicevoorzitter
en heeft in zijn portefeuille bedrijfsovername
en natuur en milieu. Maar wat Klaassens echt
drijft, is dat hij zelf ook graag een eigen melkveehouderij had gehad. Zo vertelt hij: “Vroeger
was het normaal dat de oudste zoon of dochter
het bedrijf overnam. Ik werkte in de agrarische
sector, maar mijn ouders hadden geen bedrijf
dat ik kon overnemen.”

GUNFACTOR
Vandaag de dag houdt het niet op na de oudste dochter of zoon. Uiteraard kan familie het
bedrijf nog steeds overnemen, maar ook een
medewerker of een geïnteresseerde van buiten het bedrijf. “Als er vroeger geen opvolging
was, werd het bedrijf vaak verkocht. Maar een
medewerker kan het net zo goed overnemen,
of een belangstellende die graag werkt in de
agrarische sector. Daarvoor hebben wij het
project Boer zoekt Boer opgericht. Via dit platform, dat we op dit moment aan het professionaliseren zijn, kunnen participanten met elkaar
in contact komen. Voordat deelnemers mogen
meedoen, houden we een intakegesprek om te
zien of de belangstelling oprecht is en wat de
wensen zijn. Vanuit het NAJK ondersteunen
wij ze in het vervolgtraject. Hoe dat eruit gaat
zien, weten we nog niet. Dat zijn wij nog aan
het uitwerken.” Het Boer zoekt Boer-project
is een ontwikkeling die voor Klaassens te laat
kwam, maar hij pakt het enthousiast op. Niet
alleen vanwege zijn achtergrond, maar ook
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omdat het nodig is. “Bedrijfsovername is een
probleem in de agrarische sector”, geeft Klaassens aan. “Het is een kapitaalintensieve sector. De eerste stap is dat er geld moet zijn. De
overdragende moet het je gunnen.” Uit recente gegevens - eind januari 2014 - van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), blijkt dat
het aantal bloembollenbedrijven vanaf het jaar
2000 45 procent is gedaald.

‘Geld is een probleem, maar
nog zorgwekkender is het
aantal potentiële opvolgers’
Dat komt neer op 656 bedrijven in 2013. Het
aantal hectare landbouwgrond is vanaf 2000
4,1 procent gedaald tot 22 duizend. Deze cijfers
duiden erop dat bedrijven nu groter zijn dan
voorheen. Grotere bedrijven betekent meer
kapitaal en meer grond. Het overnemen is hierdoor nog lastiger, zeker voor iemand die geen
familie is. De gunfactor is hier namelijk echt
nodig. Geld is een probleem, maar nog zorgwekkender is het aantal potentiële opvolgers.”

IMAGO
“Van alle ondernemers in de agrarische sector is minder dan vier procent onder de 35

Bij bedrijfsovername komt veel kijken. Om
alle stappen in beeld te brengen, starten
we in BloembollenVisie met de serie over
bedrijfsovername. Hierin komen onder
andere de technische onderwerpen aan
bod, zoals waardering van het bedrijf, toekomstperspectief en pensioen.

Ramon Klaassens: ‘Nederland is een klein land en iedereen kijkt over onze schouder mee’

RAMON KLAASSENS:

Te kort po tentiële opvolgers
jaar. Hierbij zitten niet de jongeren die in een
maatschap zitten. Wij zien dat de groep jonge
ondernemers krimpt, terwijl de groep van 55
jaar en ouder groeit. In de gehele agrarische
sector zijn zo’n duizend bedrijfsovernames per
jaar. Iedere bedrijfstak heeft te kort opvolgers.”
Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het aandeel
bedrijven met opvolger en een bedrijfshoofd
van 55 jaar of ouder, is in de bloembollensector
33 procent. Dat houdt in dat er voor twee derde
van alle bloembollenbedrijven geen opvolging
klaar staat. Daarom is het goed om te kijken
naar andere mogelijkheden voor overname.
Het tekort aan opvolgers komt mede door het
negatieve imago dat sommige deelsectoren op
het moment hebben, vertelt Klaassens. “Als we
als sector het imago kunnen versterken, dan
heeft dat een positief effect op het aantal overnames. Het is nu aan de sector om te laten zien

hoe mooi het vak is, wat de mogelijkheden zijn
en dat beeld ook over te brengen. We moeten
in contact komen met de consument. Nederland is een klein land en iedereen kijkt over
onze schouder mee. Daarom zeg ik: be good
and tell it. Als sector hebben we veel te bieden,
maar we zijn bescheiden. Juist daarom worden onze activiteiten als normaal beschouwd.
Dat terwijl de sector een goede positie heeft in
Nederland.”

AFSPRAKEN
Het aantal opvolgers is ook minder doordat de
rekenleeftijd tot en met 35 jaar is. Dat is niet
meer reëel, volgens Klaassens. “We zien nu dat
een bedrijf vaker wordt overgenomen als de
betreffende persoon tussen de 35 en 40 jaar is.
Jongeren leren langer door en werken eerst een
paar jaar bij een ander bedrijf. Vervolgens gaan

ze een aantal jaren in de maatschap, voordat ze
het bedrijf uiteindelijk overnemen.”
Soms is er wel opvolging, maar niet alle overnames slagen. “Van alle bedrijfsovernames,
blijft 87 procent binnen de familie. Hierbij spelen vaak emoties een rol, terwijl de overname
zakelijk zou moeten zijn. Het is immers wel
een onderneming. Om het gezellig te houden is het noodzakelijk om goede afspraken te
maken. Ook over de gevoelige onderwerpen.
Wat we nu zien is dat 95 procent van de mislukte overnames te wijten valt aan communicatieproblemen.”

FINANCIËLE STEUN
Bij de overnames die wel slagen, probeert het
NAJK te helpen door op te komen voor de
belangen van de jonge ondernemers. “De wetgeving voor jongeren onder de 40 jaar die min-

der dan drie jaar geleden een bedrijf hebben
overgenomen kan beter. Wij hebben er nu
voor gestreden dat de investeringsregeling binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) blijft tot 2020. Dit houdt in dat investeerders 25 procent van hun investering als subsidie kunnen terugkrijgen met als maximum
tachtigduizend euro. Dit betekent dat jongeren
twintigduizend euro subsidie kunnen krijgen.
In de EU is dit veel beter geregeld. Daar krijgt
een jonge boer zeventigduizend euro wanneer
hij een onderneming start. Deze regel staat in
de Europese regelgeving richtlijnen staatssteun.
Dat dit bedrag in Nederland is gekoppeld aan
een investeringsregeling is niet erg, maar op
deze manier benutten we niet al het mogelijke
geld. Het belang van zulke subsidies moeten we
niet onderschatten. Juist niet nu het lastiger is
om een lening te krijgen van de bank.”
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Bij een bedrijfsovername staat een ondernemer er niet altijd
alleen voor. Zo kan hij de hulp van een bedrijfsadviseur inschakelen. De 41-jarige Jan-Hendrik Damman uit Nagele is zelfstan-

‘Trek voor een overname tien jaar uit’
uitvoeren. Hij heeft er hard aan moeten trekken, maar het is nu een goedlopend bedrijf.”

dig adviseur. Zijn opdrachten zijn tot nu toe allemaal succesvol
verlopen, en die reputatie wil hij graag zo houden.
Tekst: Lilian Braakman
Fotograﬁe: René Faas

N

a veertien jaar voor accountantskantoor Countus te hebben gewerkt, besloot Jan-Hendrik Damman in 2011
voor zichzelf te beginnen. Hij is nu ruim drie
jaar zelfstandige en dat bevalt hem prima. In
de week heeft hij vier dagen gepland voor zijn
advieswerkzaamheden. Daarnaast werkt hij
elke woensdag op het gemengde bedrijf, dat
hij samen met zijn broer en ouders runt. Op
het bedrijf in Nagele in de Noordoostpolder
lopen zo’n 350 koeien en teelt de familie uien
en bieten. De rest van het land wordt verhuurd
als tulpenland.
Met de kennis die hij heeft opgedaan als bedrijfsadviseur en zijn netwerk, kan Damman
zijn eigen adviesbureau goed runnen. Zo vertelt hij: “Het prettige is dat je nu ook zelf je klanten kunt uitkiezen. Je hoeft geen ja tegen elke
opdracht te zeggen. Het is belangrijk om naar
de cijfers te kijken, maar het draait ook om de
ondernemersgedachte. Zonder een van beide
kom je er niet. Je moet eerlijk zijn. Als er geen
toekomst meer in het bedrijf zit, dan is stoppen
noodzakelijk. Dit is misschien hard, maar vaak
is de ondernemer er achteraf blij mee.”

niet akkoord. Bij een bedrijfsovername praat
ik altijd eerst met degene die het overneemt.
Hij moet namelijk verder met het bedrijf. Dan
moet hij wel zijn ideeën vrij kunnen vertellen,
zonder dat de overdrager erbij zit. Het volgende gesprek is met alle partijen.”

‘Als het plan van de ondernemer goed is en hij kan dat
overtuigend uitleggen, dan
staat hij al met een-nul voor’
Voorafgaand aan het gesprek geeft Damman
altijd een aantal vragen om over na te denken.
Dit betreft vragen als: wat zijn de sterke en verbeterpunten van het bedrijf, wat had je de afgelopen vijf jaar anders gedaan, waar sta je nu en
waar wil je naar toe?

FINANCIERING

Het bedrijf van Damman is gericht op advies
voor de agrarische sector. Tachtig procent van
zijn klanten is werkzaam in de akkerbouw of
in de bloembollen. De eerste stap is bij elke
klant hetzelfde. Damman: “Ik kom eerst bij de
ondernemer zelf langs voor een vrijblijvend en
gratis oriëntatiegesprek. Hierbij is het belangrijk dat de mogelijke partner er ook bij zit. Ik
moet namelijk weten hoe de partner denkt en
reageert. Zo heb ik eens meegemaakt dat elke
euro die in het bedrijf werd gestoken, ook in
het huis moest. Zo haal je het niet.” Bij het eerste gesprek geeft Damman direct een indicatie
van het aantal uren, zodat de ondernemer weet
waar hij aan toe is.

“Na zo’n gesprek werk ik de denklijnen uit en
kijk wat haalbaar is. Het is noodzaak dat het
financiële plaatje klopt. Daarom is het belangrijk om samen te werken. Juist al in een eerder stadium met de bank, want die geven ook
signalen af. Als het plan definitief wordt ingediend, moet het ook goed zijn. Je hebt maar
een kans. Als het plan van de ondernemer goed
is en hij kan dat overtuigend uitleggen, dan
staat hij al met een-nul voor”, geeft Damman
aan. “De hoogte van een financiering is niet
spannend. Het gaat om de verdiencapaciteit.
Het is beter om na drie goede jaren een overname- of financieringsplan in te dienen. Dan
krijg je een scherper aanbod met betere condities. Daar heb je veel aan. De eerste jaren na de
overname zijn vaak lastig. Als het goed gaat, is
het belangrijk om zo veel mogelijk af te lossen.
Dit geeft namelijk ruimte voor de toekomst.”

Als Damman met de ondernemer een overeenkomst afsluit, komt er een tweede gesprek
waarin de wensen en ideeën aan de orde
komen. “Het draait om de ondernemer. Wat
wil hij? Het moet echter wel met de cijfers overeenkomen. Hierbij vraag ik ook om volledigheid in informatie. Als de cijfers niet kloppen
of iets is achtergehouden, dan gaat een bank

Als het plan akkoord is, dan moet de ondernemer het ook direct oppakken. “Je moet de cirkel doorbreken, anders blijf je stilstaan. Zo heb
ik eens meegemaakt dat iemand na een overname gewoon op de oude voet verder ging. Na
een tijdje kwam hij op een punt dat het misschien beter was om te stoppen. Ik heb hem
verteld dat het of verkopen werd, of het plan

PARTNER
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OVERNAMEPROCES
“Het is niet noodzakelijk om een adviseur in
te schakelen”, geeft Damman aan. “Je moet het
doen voor jezelf. Als je er een inschakelt, doe
dat dan wel op tijd. Een juiste voorbereiding
zorgt voor een goede afloop. Vaak kom ik in
beeld als het proces van de overname al bezig
is. Het is beter om vooraf een plan te hebben.
Zo’n negentig procent van de overnemers weet
niet onder welke condities hij het bedrijf overneemt. Dat moet niet kunnen. Vanaf het begin
wil je weten waar je over tien jaar – ongeveer
de duur van het overnameproces – staat. In
die tijd werk je eigenlijk samen. De eerste drie
jaar werk je beiden hard aan het bedrijf. Na die
eerste drie jaar neemt de overnemer meer verantwoordelijkheid en zet zich nog meer in. De
overdrager doet een stapje terug. Drie jaar voor
het einde van de samenwerkingsperiode moet
de overnemer nog effectiever werken en werkt
de overdrager naar zijn pensioen toe. Na die
drie jaar moet het bedrijf in handen zijn van de
overnemer.”
Een belangrijke rol van een adviseur, is dat hij
zorgt voor richting. “Een beslissing wordt vaak
genomen op basis van emotie. Daar moet je als
adviseur soms hard in zijn. Ik heb geen invloed
op de beslissingen, zoals over de bloembollenkraam, maar een ondernemer moet er wel realistisch naar kijken. Een groot verschil wat ik in
de sector zie in vergelijking met andere agrarische sectoren is, dat er op gebied van efficiëntie nog veel verbetering mogelijk is. De marges
in de sector zijn beperkt. Dan is het belangrijk
als ondernemer om te kijken naar waar je goed
in bent en hoe je de meeste winst kunt behalen. Je moet kijken naar de kostenstructuur en
de verwerkingskosten. Investeren of niet? De
Aqua Grader is bijvoorbeeld een investering
die zorgt voor een verlaging van de verwerkingskosten. Daar kun je meteen in investeren. Soms is het beter om niet mee te doen met
de rest. Als iedereen in een bepaalde cultivar
stapt, dan zijn de marges klein. Het is dan beter
om een andere richting te kiezen.”

OP TIJD

Jan-Hendrik Damman: ‘Je moet de cirkel doorbreken, anders blijf je stilstaan’

Ook als er geen opvolging klaar staat, is Damman inzetbaar. “Ik kan meedenken, op zoek
gaan naar een opvolger of het verkoopbaar
maken. De tijd gaat snel en het is nu eenmaal
zo dat elk proces tijd kost. Zoals eerder aangegeven duurt een overnametraject ongeveer
tien jaar. Daar moet een overdrager ook rekening mee houden, wil hij rond zijn 65e stoppen. Als je tussen de 45 en 50 jaar bent, moet
je daar als ondernemer wel aan gaan denken.”
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Bij een bedrijfsovername kunnen verschillende fiscale voorwaardes helpen. Deze zijn voor elk bedrijf gelijk. De waarde van
een bloembollenkraam, de panden en materiaal is dat nooit. De
wens van de overdrager speelt hierbij een grote rol. Aan adviseur
Hans Elling van Koopman & Co de taak om de balans hiertussen
te zoeken, zodat het bedrijf ook overneembaar is.
Tekst en fotograﬁe: Lilian Braakman de investeringswensen en de positie van het
bedrijf in de markt. Omdat Elling bekend is
met de sector, kijkt hij ook naar aspecten zoals
et begeleiden van een bedrijfsover- de roe-opbrengst, de kwaliteit van de bloemname gebeurt regelmatig bij accoun- bollenkraam en de teelttechnische resultaten:
tantskantoor Koopman & Co uit Bree- “Wanneer een kweker veel teelt, maar daaruit
zand. Zo vertelt Hans Elling, een van de eige- weinig inkomsten haalt, is het bedrijf niet rennaren van het bedrijf en actief als adviseur op dabel. Ik zeg altijd: bloembollen betalen geen
bedrijfseconomisch en strategisch terrein: “De rekeningen, dat doen euro’s. Niet alleen een
problematiek is in alle sectoren deels hetzelf- overnemer moet eigen kapitaal hebben en een
de. Er is geen standaard handleiding, maar de goede ondernemer zijn, het bedrijf moet ook
grote lijnen zijn duidelijk.” Naast kennis van financiële potentie hebben in de toekomst.”
alle juridische en financiële aspecten van een
WAARDERING
bedrijfsovername, weet Elling ook veel van
de sector zelf. Hij noemt zichzelf dan ook een Met de verzamelde gegevens kan Elling een
echte vraagbaak voor klanten in de ruimste zin plan maken voor de overname. De wensen van
van het woord. Welke financiële regelingen kan de overdrager staan hierin centraal. Zo geeft
een bedrijf gebruiken en wat is de waarde van Elling aan: “Met zijn wensen bepalen we mede
een bloembollenkraam? Deze vragen beant- de waarde van de panden, het materiaal en de
woordt Elling door in gesprek te gaan met de bloembollenkraam. De zakelijke waarde is wat
betrokken partijen. Het is namelijk niet alleen het bedrijf echt waard is. Negentig procent van
een rekensom, de wensen van alle betrokken de bloembollenbedrijven is niet overneembaar
partijen spelen een grote rol in het financiële voor zakelijke waarde. Daarom maken wij een
schatting van de agrarische waarde, ook wel
plaatje.
de going-concernwaarde genoemd. Zo is een
ACHTERNAAM
bloembollenkraam bijvoorbeeld net zoveel
Voordat er een plan gemaakt kan worden, kijkt waard als dat hij oplevert. Hierbij kijken we
Elling eerst naar de personen en het bedrijf wel naar een langere periode in verband met
zelf. Onder de personen vallen de betrokken het fluctueren van de prijs. Wij kijken wat haalpartijen bij een overname. Elling: “We kijken baar is. Daarin komen de wensen van de overnaar wat de wensen van de overdrager zijn drager sterk naar voren. Hoe kijkt hij ernaar en
en naar zijn financiële toekomst. Bij de over- hoe wil hij omgaan met eventuele andere kinnemer kijken we met name naar zijn talenten deren. Er kan bijvoorbeeld wat in het testament
en kwaliteiten. Hoe wil hij het bedrijf overne- komen of er staat een geldsom tegenover. Voormen en kan hij dat ook. Nog vaak neemt fami- heen was er de kreet ‘mijn land is mijn pensilie het bedrijf over. Dat moet niet alleen om de oen’. Die vlieger gaat nu niet meer op, want het
achternaam zijn, er moet ook gekeken worden land is even duur als in 1979. Daar houden wij
naar de talenten en kwaliteiten van de overne- rekening mee. Wat we zien is dat jonge kwekers
mer. Als hij niet een echte ondernemer is, heb al kijken naar andere vormen om pensioen op
je gegarandeerd een familiedrama. We houden te bouwen.” Op tijd beginnen is een hoofdregel
de overnemer een spiegel voor. Wil hij het en van Elling: “Op deze manier kunnen we aankan hij het? Zo nee, dan kijken wij hoe we de sturen op de overname. Niet alleen het bedrijf,
ontbrekende kwaliteiten kunnen opvullen. Is ook de betrokken partijen moeten er klaar voor
er een gedegen plan waarin de tekortkomin- zijn. Met genoeg tijd kunnen ook de kwaliteigen goed worden opgevangen, kijken we ver- ten van een overnemer worden uitgebouwd.
der naar het bedrijf zelf.”
Het willen en kunnen moet in balans zijn. Mijn
Een belangrijk gegeven is de liquiditeitsposi- rol is het vinden van die balans.”
tie van het bedrijf. Daarbij zijn de resultaten
VOORDELEN
van nu en de afgelopen jaren een factor in het
financiële plan. Net als de toekomstplannen, Er zijn verschillende fiscale voordelen die voor

H
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Hans Elling: ‘Negentig procent van de bedrijven is niet overneembaar voor zakelijke waarde’

HANS ELLING:

‘Bloembollen b etalen geen rekeningen, dat doen euro’s’
elk bedrijf anders kunnen uitpakken. Zo is er
een geruisloze overdacht. Hierbij neemt de
opvolger toekomstige belastingverplichtingen
van de overdrager over. Het tegenovergestelde is een ruisende overdracht. Hierbij moet
de overdrager zijn belastingschulden afrekenen. De opvolger gaat door met het bedrijf dat
in deze situatie vaak is overgedragen voor de
zakelijke waarde in plaats van de agrarische
waarde. “De BOF-regeling is een gunstregeling”,
vertelt Elling: “Ondanks dat de waardes tijdens
overdracht lager zijn dan de zakelijke waarde,
is het niet nodig om schenkingsrecht of erfbelasting te betalen. Op land zit ook een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Deze regelingen

gelden zowel voor familie als buitenstaanders
die het bedrijf overnemen. Wel zijn er bepaalde voorwaardes aan verbonden, bijvoorbeeld
dat een overnemer minimaal drie jaar moet
samenwerken met de overdrager. Voor onroerend goed is nog een extra regeling die alleen
binnen de familiebanden geldt. Bij overdracht
van onroerend goed moet men normaal zes
procent overdrachtsbelasting betalen. Familie is hiervan vrijgesteld.” Of een bedrijf nu
een bv, een vof of een eenmanszaak is, bij een
bedrijfsovername kan deze structuur veranderen. Hiervoor is geen standaard procedure. Wel is het handig om in elke situatie naar
de bedrijfsstructuur te kijken, omdat het een

‘Vaak neemt familie het
bedrijf over, maar dat
moet niet alleen om de
achternaam zijn’
instrument kan zijn om een overname makkelijker te maken.”
Net zo belangrijk als een goede start, is een

goede afloop. In het advies van Elling zit een
contract met afspraken voor als het fout gaat.
“Dat kun je beter afspreken als alles nog goed
is, anders is de sfeer niet optimaal. Ik hoop
altijd dat het een la in gaat en er nooit meer uitkomt, maar als het fout gaat, ben je voorbereid.”
Dat er nu veel grote bedrijven zijn, maakt het
overnemen niet makkelijk “We staan voor een
grote uitdaging”, geeft Elling aan. “We moeten
voor opvolging met voldoende kwaliteiten zorgen. Een bloembollenbedrijf is qua waarde niet
zo makkelijk over te nemen als een handelsbedrijf. Maar als je een bijzondere kraam hebt
binnen het vak, dan is het prettig als je levenswerk wordt voortgezet.”
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Bij een bedrijfsovername zoekt een bank samen met de ondernemers en hun adviseur naar de meest optimale overname- en
financieringsstructuur. Doel is om de ambitie van de ondernemer te realiseren. Hiervoor kijkt de Rabobank onder andere
naar een bedrijfsopzet die voldoende buffer heeft en naar een
pensioen voor de overdrager.
Tekst: Lilian Braakman Menselijk contact is nodig om samen tot een
Fotograﬁe: René Faas goed eindresultaat te komen. Dat maakt het
ook tot een uitdaging.”

B

ij Rabobank Kop van Noord-Holland zit
een team gespecialiseerde accountmanagers Bedrijven dat thuis is in de agrarische sector. Met deze kennis en de nodige
ervaring zijn ze als team strategisch sterk. Sinds
de fusie van 1 maart 2014, vallen namelijk de
regio’s Noord-Holland Noord en Schagen-Wieringerland onder de naam Kop van Noord-Holland. In het agrarische team zitten George
Koopman, Wim Sijtsma, Lieuwe Koorn, Johan
Boersen, Peter Koopman, Marco Dorsman,
Floris Mulder, Pieter Vlaar en Bas Apeldoorn.
Iedere accountmanager heeft zijn eigen specialismen. Door samen op te trekken, vullen de
accountmanagers elkaar goed aan. De algemene visie van de Rabobank ‘samen sterker’ komt
hierbij naar voren. De accountmanagers zien
dan ook graag dat zij bij een bedrijfsovername
vroeg worden ingeschakeld. Bas Apeldoorn:
“Door ons vroeg bij het proces te betrekken,
kunnen we met elkaar sturen. De financiering
van een bedrijfsovername is vaak een complexe zaak. De exploitatierisico’s worden over
het algemeen groter. Als wij vroegtijdig aangeven wat wel en niet haalbaar is, scheelt dat
werk en teleurstellingen. Zoeken naar de ideale
overnamefinanciering is ons doel.”

MAATWERK
“Een bedrijfsovername is maatwerk dat met
verschillende partijen wordt gemaakt”, vertelt
Pieter Vlaar. “Zo heb je altijd de overdrager, de
overnemer, de bank en vaak een bedrijfsadviseur en een accountant/fiscalist. In sommige gevallen werkt er nog een mediator mee.
Samen zorgen we er voor dat de afspraken op
rationeel en emotioneel vlak goed zijn. Daarmee moeten we op tijd beginnen, want dat
zorgt voor een gebalanceerde overname. Als
er minder tijd is, dan zorgt dat vaak voor spanning.” Dat een bedrijfsovername maatwerk is
en blijft, benadrukt Apeldoorn: “De bank van
de toekomst is in beweging. Dag en nacht virtueel zaken doen kan door middelen zoals de
RaboApp. Maar dat is alleen voor standaard
zaken en dat is een bedrijfsovername niet.
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Volgens Vlaar duurt de voorbereiding op een
bedrijfsovername zo’n tien tot vijftien jaar.
“Deze tijd is nodig voor een stuk opbouw van
het vermogen van de overnemer, en voor het
ontwikkelen en laten rijpen van een eigen toekomstvisie. Daarna is de overnemer zelf vijftien jaar ondernemer waarin hij volledig volgens eigen inzicht kan werken, om vervolgens
de andere vijftien jaar in het overnametraject
te zitten samen met de nieuwe overnemer.
Deze stappen in het overnameproces zijn bij
ieder bedrijf anders, maar door met elkaar in
gesprek te gaan leer je van de kennis van anderen. Je neemt maar een keer een bedrijf over,
dan moet je juist gebruik maken van elkaars
ervaring. Deze toegevoegde waarde kunnen
wij als bank geven.”

‘Het kennisniveau van
de nieuwe generatie
neemt hard toe’
Doordat veel ondernemers al klant zijn bij
de Rabobank, hebben de accountmanagers
het voordeel dat ze de personen achter het
bedrijf al kennen. “Zo’n 80 tot 85 procent van
de bloembollenbedrijven in de regio is al klant
van ons”, geeft Apeldoorn aan. “Dat maakt
het makkelijker om achter de cijfers te kijken,
en dat doen we bij een overname. Wat wil de
nieuwe generatie en hoe gaat ze dat aanpakken? De wil moet er zijn, want een ondernemer moet volhardend zijn en offers kunnen
maken. Een positieve verandering die we zien
is dat het kennisniveau van de nieuwe generatie hard toeneemt. Dit doet ons deugd, want de
lat ligt tegenwoordig hoog voor een ondernemer. Het is niet meer alleen een kwestie van
hard werken en teelttechnische vaardigheden.
Op bijvoorbeeld het gebied van financiële ken-

Een deel van het agrarische team met v.l.n.r: Bas Apel doorn, Wim Sijtsma, Johan Boersen, Marco Dorsman, Peter Koopman en Pieter Vlaar

‘Zorgen voor een rendabel bedrijf na overname’
nis, communicatieve vaardigheden, marktvisie
en commerciële kwaliteiten dient de ondernemer aardig wat in zijn mars te hebben.”

BANCAIR HAALBAAR
Wat de overnemer wil is een belangrijke pijler
voor de accountmanagers. Maar wat de bank
voornamelijk doet, is kijken of het kan. Er zijn
vier belangrijke punten waar altijd naar gekeken wordt: de ondernemerskwaliteiten, de rentabiliteit (winst en betalingscapaciteit), het vermogen en als laatste de zekerheden. Als alles
klopt en de bank heeft over al deze punten een
goed gevoel, dan kan de financiering rond worden gemaakt. “Door naar deze punten te kijken, samen met de wensen van de overdrager
en de overnemer, zorgen we ervoor dat er een
rendabel bedrijf overblijft dat na de overname

tegen een stootje kan. Met andere woorden,
het gaat erom dat het bedrijfseconomisch en
bancair haalbaar is”, geeft Vlaar aan. “We willen
jonge ondernemers goed in het zadel helpen.
Als je dat doet op een kreupel paard, dan haal
je nooit de eindstreep. Een jockey kan pas winnen als zijn paard een puike conditie heeft. Dat
geldt ook voor het bedrijf. Als de fundamenten
goed staan, dan kan de overnemer geld verdienen voor het realiseren van een inkomen,
het voldoen aan zijn verplichtingen en verdere bedrijfsontwikkeling. Na een overname
moet de ondernemer wel in staat zijn om een
aantal tegenvallende jaren met zijn eigen vermogen op te vangen. Een bloembollenbedrijf
is over het algemeen niet over te nemen voor
de werkelijke waarde. Daarom wordt vaak een
deel van de overnamesom geschonken of de

overdragers laten risico-kapitaal achter in de
onderneming. Communicatie met familie en
schoonfamilie over dit punt is belangrijk. Een
overname moet je namelijk wel gegund worden. De continuïteit van het bedrijf heeft prioriteit, maar het is ook niet de bedoeling van de
overdragers dat de overnemer het bedrijf kort
na de bedrijfsovername met winst verkoopt,
waarbij de andere betrokken familieleden het
nakijken hebben. Daarom is het verstandig om
een antispeculatiebeding op te nemen.”

AMBITIE
Dat een bedrijfsovername na drie goede jaren
moet plaatsvinden, is niet helemaal zo, geven
de accountmanagers aan. “We kijken altijd naar
resultaten van de onderneming over een langere periode en met name naar de vooruitzichten.

Zo moet het bedrijf structureel goed in elkaar
zitten. Het proberen te verbergen van mogelijke zwakten heeft geen zin. Dan mis je namelijk
ook de kans om dit op te lossen. Met openheid
kom je het verst. We moeten elkaars belangen begrijpen. Als bank hebben wij de middelen om de ambitie van de ondernemer waar te
maken. Maar intussen moeten wij er ook voor
zorgen dat we het geld plus rente terugkrijgen
voor onze spaarders en andere kapitaalverschaffers. Daarom blijven we constructief kritisch. Dit moet overnemers niet afschrikken,
we proberen namelijk samen met de overnemer, overdrager en andere betrokkenen tot een
oplossing te komen. Er zijn meerdere wegen
die naar Rome leiden. Door op tijd met elkaar
te beginnen, kunnen we de juiste route uitstippelen en de ambitie mogelijk maken.”
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Het aantal potentiële opvolgers voor een bloembollenbedrijf is
laag. Zo is er voor zeventig procent geen opvolging. Jan Holtmaat
wist al na vijf werkdagen dat Paul van der Bijl een echte ondernemer was. Toen bedrijfsovername toevallig ter sprake kwam,
werden de eerste plannen gesmeed en binnen een jaar was het
rond. In plaats van een overdracht in de familiekring, droeg Holtmaat zijn bedrijf over aan zijn werknemer Van der Bijl.

Tekst: Lilian Braakman
Fotograﬁe: René Faas

“Zo heb ik het in 2010 op papier overgenomen,
maar alles was in werkelijkheid pas in 2011
rond en toen is Jan Holtmaat uit het bedrijf
gestapt.”

inds 2010 is Paul van der Bijl (36) directeur van Holtmaat v/d Bijl Flowerbulbs in
Creil. Opgegroeid in een familie die een
veebedrijf had, was hij het werken op onregelmatige tijden al gewend, niet wetende dat dit
later nog van pas zou komen. Na diverse banen
in de bollensector en bij een koelbedrijf, zocht
hij naar iets anders. Zo vertelt Van der Bijl: “Ik
wilde een grotere uitdaging. Op een gegeven
moment kwam ik in contact met Jan Holtmaat
en ging in 2004 daar werken. Dat ik het bedrijf
uiteindelijk zou overnemen had ik toen nooit
gedacht.”

Doordat Van der Bijl al een aantal jaren bij
Holtmaat werkte, kon hij van alle fiscale voordelen gebruik maken. Het bedrijf is als eenmanszaak verkocht. Op deze manier kon het
bedrijf direct worden overgedragen, geeft Holtmaat aan. “Een maatschap is geen optie voor
een jonge ondernemer. Op die manier schuif
je de problemen door en er zit nog veel in van
de overdrager. Dan moet je als overdrager nog
meedenken en werken om jezelf veilig te stellen. Zo kun je geen ruimte geven aan de overnemer. Daarom hebben wij het opgelost door
alles te verkopen als eenmanszaak. Alle machines en onroerend goed zijn nu van Paul van
der Bijl, maar het land pacht hij van mij.”

S

ONDERNEMERSKWALITEITEN
De 61-jarige Holtmaat heeft drie dochters,
maar geen van hen had interesse om het
bedrijf over te nemen: “Om dat te doen moet je
ten eerste managementvaardigheden hebben.
Daarnaast heeft een ondernemer ook groene
vingers nodig. Ik denk wel dat mijn dochters
het goed zouden doen qua managementtaken, maar dat alleen is niet voldoende. Ze hebben ook groene vingers nodig. Dat Paul van der
Bijl een ondernemer was, zag ik al nadat hij vijf
dagen bij ons aan het werk was.” Het idee dat
Van der Bijl een opvolger zou kunnen zijn van
Holtmaat, kwam pas toen er een ander bedrijf
interesse toonde. Holtmaat: “Ze wilden het
bedrijf overnemen, maar samen met Van der
Bijl. Toen dacht ik: als dat kan, waarom kan hij
het dan niet alleen. Toen zijn we gaan praten.”
Van der Bijl wilde altijd al ondernemer zijn,
maar had niet de middelen om een eigen
bedrijf op te zetten. Tijdens de gesprekken
werden er twee adviseurs ingeschakeld, die
elk werkten in het belang van een van de twee.
Zo zijn er punten op papier gezet over hoe beiden het graag zouden zien. Daarna is er gezamenlijk over gepraat. “De hoofdlijnen waren
hetzelfde en dat hebben we uitgewerkt in een
plan. Dat eerste plan is ingediend bij de bank
en is nooit meer aangepast”, vertelt Van der Bijl.
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‘Het is een jongensdroom
die uitkomt’
VERHOUDINGEN
Dat Van der Bijl directeur is, betekent niet dat
Holtmaat niet meer op de dam komt. Zo is er
afgesproken dat hij meerdere jaren een advieserende rol heeft. “Nadat het officieel van Van
der Bijl was, kwam ik de eerste maand nog
vroeg in de ochtend om alles aan te zetten.
Maar om Van der Bijl ruimte te geven besloot
ik al snel om een half uur later te komen.” In de
bedrijfswoning op het erf woonde Holtmaat
nog ongeveer een jaar, waarna Van der Bijl er
ging wonen. Op dit moment komt Holtmaat
met regelmaat langs en heeft iedere dag telefonisch contact met Van der Bijl. “Het is prettig
om regelmatig contact te hebben. De overname zorgde voor een enorme verandering, maar
van huis uit wist ik al dat het werk op een eigen
bedrijf nooit af is. Doordat ik het bedrijf zo heb
overgenomen dat Holtmaat mij advies geeft,
zorgt dit ervoor dat ik de mogelijkheid heb om

Jan Holtmaat (links) en Paul van der Bijl werken goed samen

‘Vertrouwen en communicatie sleutel tot succes’
in het bedrijf te groeien”, geeft Van der Bijl aan.
Omdat Holtmaat 57 jaar was toen hij uit het
bedrijf stapte, moest en wilde hij nog verder
doorwerken. Met zijn adviserende rol kon dat.
Adviseren ging zelfs zo goed, dat andere bedrijven hem nu ook inschakelen.
Het gezin van Van der Bijl reageerde positief
op de overname. “Ik had al eerder ideeën om
eigen ondernemer te worden en dat ook thuis
besproken. Mijn drive is de uitdaging en het
maken van keuzes binnen mijn eigen bedrijf.

Zo is mijn doel nu om een zo hoog mogelijke
opbrengst te behalen met een goede kwaliteit.
Thuis is er wel wat veranderd. Mijn vrouw was
eerst kraamverzorgster, maar allebei met onregelmatige tijden werken functioneerde niet.
Nu werkt ze mee op kantoor.” Na de overname
is Van der Bijl in 2012 gestart met lelies. Daarnaast teelt hij gladiolen en tulpen in zijn kraam,
die in totaal zo’n honderdvijftig hectare groot is.

DROOM
Bij de overname was wederzijds vertrouwen

een belangrijk punt. Holtmaat: “Toen Van
der Bijl hier kwam werken had ik een planter
nodig. Hij ging planten en na een dag had ik al
vertrouwen in hem. Het ging goed en het jaar
erop was ik zeer tevreden met hoe het erbij
stond. Toen is de basis van het vertouwen in
hem gelegd. Hij pakt heel snel dingen op en
heeft snel een overzicht van hoe het zou moeten.”
Holtmaat is tevreden met de gang van zaken
en heeft er geen nacht van wakker gelegen.

Dat zijn bedrijf doorgaat is prettig. Het feit dat
Van der Bijl en hij goed met elkaar communiceren en elkaar vertrouwen, heeft er ook voor
gezorgd dat de deur voor hem open staat. Dat
geeft Holtmaat de mogelijkheid om rustig
afscheid te nemen van zijn bedrijf en daar nog
wel bij betrokken te zijn. “Ik gun het Van der Bijl
en heb er vertouwen in dat het goed gaat. Het
is een jongensdroom die uitkomt”, zegt Holtmaat. Een uitspraak die geldt voor beiden. Zijn
levenswerk blijft op deze manier bestaan en de
geboren ondernemer heeft zo zijn eigen zaak.
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Notaris vroeg inschakelen
bij bedrijfsovername
Het maken van een akte is niet het enige dat een notaris doet
in het overnameproces. Hij geeft advies en uitleg, kijkt naar de
civielrechtelijke kant van een overname en probeert door belangenafweging tussen de betrokken partijen een weloverwogen
overeenkomst te laten sluiten. Als gereedschap wordt mediation
gebruikt om partijen zelf met een oplossing te laten komen. Dit
zijn enkele aandachtspunten voor een bedrijfsovername die tijd
kosten. Daarom is de notaris graag eerder in het proces betrokken dan op het laatste moment.
Tekst en fotograﬁe: Lilian Braakman

B

ij een bedrijfsovername hoort ook een
bezoek aan de notaris. Die heeft zeker
een rol in het proces. Zo geeft Jeroen
Meegdes van Het Zijper Notariskantoor uit
Schagerbrug aan dat hij graag eerder in het
proces betrokken is. “Partijen wachten vaak te
lang met de stap naar de notaris. Soms moet
alles heel rap. Dat kan, maar men vergeet wel
eens dat wij tevens advies geven. We krijgen
een plan van een adviseur of bank, maar die
kijken voornamelijk naar de financiële en fiscale kant. Wij kijken ook naar de civielrechtelijke
kant. Soms kan een partij wel iets willen, maar
is dat niet mogelijk. Daar moeten we dan nog
op tijd uit zien te komen. Als we al krap in de
tijd zitten kan dat lastig zijn. Wij werken namelijk volgens de regels van een overheid die in de
praktijk in korte tijd de regels wijzigt. Dit bevordert zeker niet de rechtszekerheid en maakt
het moeilijk om een correct advies te geven.
Wat vandaag een goed en juist advies is, kan
morgen juist een heel slecht advies zijn door
het wijzigen van de overheidsregels.”

EVENAAR
Wie naar de notaris gaat voor een bedrijfsovername, gaat eerst in gesprek. Hieruit moet blijken wat de overdrager en overnemer willen.
Door zijn jarenlange ervaring merkt Meegdes
meteen of beide belanghebbenden achter hun
beslissing staan tijdens de gesprekken. Meegdes is in 2006 benoemd tot notaris, nadat hij
in 1994 is begonnen bij Het Zijper Notariskantoor. In 1999 ging hij in een maatschap samen
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commissie die zakelijk naar de situatie kijkt en
een bindend advies geeft.”
Natuurlijk probeert een notaris te voorkomen
dat ruzies niet meer op te lossen zijn. Zo zijn de
aparte spreekkamers een oplossing, maar Het
Zijper Notariskantoor doet ook aan mediaton.
Het verschil tussen mediation en een mediator
is dat een mediator zoekt naar een oplossing
en werkt als bemiddelaar. Meegdes is gespecialiseerd in mediation en past dit dagelijks toe.
“Bij mediation blijf je boven partijen staan en
laat je ze bewust zelf het probleem oplossen. Ik
begeleid het proces, maar niet de inhoud. De
oplossing moet namelijk door de overdrager en
overnemer gedragen worden.”

FAMILIE
met collega-notaris Rik de Jong, die in 2001
beëdigd is. “Een overname gaat vaak gepaard
met emoties. Als iemand het niet volledig met
de beslissing eens is, zie je dat meteen. Het is
onze taak om boven de partijen te staan en een
ieder zo goed mogelijk te helpen.

‘In de praktijk is er bijna
nooit gelijkheid tussen
de kinderen van een
overdrager’
Sommigen zijn wat mondiger dan de ander.
Dan proberen wij de betrokkenen in balans te
brengen, zodat ze samen door een deur kunnen. Daar staat ons logo, een evenaar, ook voor.
Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend, bijvoorbeeld door ruzie. Dan kunnen wij op kantoor
de betrokkenen apart nemen om te spreken
over de conflicten. Zo hebben wij twee spreekkamers naast elkaar, verbonden door een deur.
Dat is soms echt nodig als partijen niet meer
met elkaar willen praten. Wel proberen we om
uiteindelijk in een kamer de overeenkomst
rond te krijgen. Iedereen moet het ermee eens
zijn, anders is er ook geen overeenkomst. Toch
komt het voor dat sommige zaken zo complex zijn en gepaard gaan met onoplosbare
meningsverschillen, dat de arbitragecommissie ingeschakeld wordt. Dat is een deskundige

Een notaris is ook een vraagbaak die werkt
naar eer en geweten. Daarom kijkt hij ook naar
andere betrokkenen, zoals de bank. “Als een
bank de bedrijfsovername niet volledig wil
financieren, dan moet er bij de uittreder een
lampje gaan branden. Waarom willen ze dat
niet en blijft er veel geld van de ouders in de
onderneming zitten? Als bij uittreding van de
ouders uit het bedrijf hun aandeel groot is en
in de onderneming achterblijft, dan moeten
zij het eerste hypotheekrecht krijgen in plaats
van de bank. Als er iets gebeurt, dan hebben
de ouders in ieder geval nog iets van hun pensioen. Dat vertelt de bank niet zomaar, maar
op dergelijke punten letten wij wel. Net als
een betalingsafspraak tussen de uittreder en
voortzetter. Ik heb wel eens een klant gehad
die een betalingsregeling had maar geen geld
kreeg van de voortzetter. Dan is de situatie al
lang niet meer prettig, zeker niet als dit binnen
de familie plaatsvindt. Wij zien dat wel vaker.
In eerste instantie staan de gezichten dezelfde
kant op. Ondernemers werken samen voor het
bedrijf, maar tijdens een overname stopt de uittreder die geld mee wil als pensioen. De voortzetter wil juist geld in het bedrijf houden. Dan
gaat het fout. Geld is meestal een heikel punt.”

gelijkheid tussen de kinderen van een overdrager. Het idee dat het testament daarvoor een
uitweg biedt klopt niet. Er kunnen afspraken in
het testament staan, maar al krijgen de kinderen die het niet overnemen geld, dan zullen zij
daar wel belasting over moeten betalen.

Zo geeft Meegdes aan dat een overname binnen de familie sterk kan zijn, maar ook zwak.
“Een hechte familieband kan heel goed werken, maar emotie kan dat ook bemoeilijken.
Wat we vaak zien is dat ouders al hun kinderen gelijk willen stellen, maar dat kan door fiscale regels bijna nooit. Een overnemer heeft
zoveel fiscale faciliteiten, die een niet-ondernemer niet heeft. Zo is er in de praktijk bijna nooit

Omdat de regio Noordelijk zandgebied van
oudsher een agrarisch karakter heeft, is collega
Rik de Jong gespecialiseerd in Agrarisch Recht.
Het kantoor is tevens aangesloten bij de Vereniging van Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN). Met deze specialistische kennis
in huis kunnen de notarissen bedrijfsovernames is goede banden leiden en voorzien van

Jeroen Meegdes: ‘Iedereen moet het ermee eens zijn, anders is er ook geen overeenkomst’

HANDTEKENING

advies. Zo geeft Meegdes aan: “Vroeger was
een overname niet zo ingewikkeld. Dertig
tot veertig jaar terug telde de akte een A4’tje.
Tegenwoordig zijn dat rond de zestien pagina’s. Dat komt niet alleen door de regelgeving,
de zaken worden steeds complexer. Van vader
op zoon of dochter is redelijk werkbaar. Maar
het is lastiger geworden door neven en nichten
en schaalvergroting. Hierin kunnen wij advies
geven, zoals welke juridische bedrijfsvorm (bv,
vof, eenmanszaak) beter is om de zaak over te
nemen en hoe geld voor de pensionaris veilig
blijft. Als in deze situatie beslissingen worden
gemaakt, leggen wij ook de gevolgen uit. Bijvoorbeeld een bedrijfswoning. Het kan voordeliger zijn om in een bedrijfswoning te wonen.

Maar als het bedrijf failliet gaat of stopt, dan is
de bedrijfswoning vanwege regelgeving niet los
van het bedrijf te verkopen en in sommige situaties is zo’n woning onverkoopbaar.” Door alle
uitleg en advies probeert een notaris de betrokken partijen met een tevreden gevoel de akte te
laten ondertekenen. Het laten tekenen van de
akte is het moment dat alles al rond is en dan
weet iedereen wat voor gevolgen de genomen
beslissingen hebben. “De handtekening zetten
is het slotstuk van een proces en zodoende een
formaliteit. Omdat het voor betrokken partijen
soms een langdurig proces is geweest komen
er bij het tekenen veel emoties los, maar vaak
is het dan van blijdschap dat alles op een goede
manier is afgehandeld.”
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Geschikt voor het ondernemerschap staat centraal
Organisatieadviseur Anton de Boer helpt al jaren bij bedrijfs-

zijn gesteld wijzigen. Daarom is het ondernemersprofiel in de afgelopen jaren veranderd.”

overnames. Het belangrijkste tijdens zo’n proces is het toekom-

GENERATIEDYNAMIEK

stige ondernemerschap, en dat is juist waar De Boer naar kijkt.

Omdat De Boer c.s. na het rapport nog hulp
aanbiedt tot het proces rond is - en zelfs daarna nog als klankbord fungeert - hebben zij
generatieverschillen gesignaleerd op gebied
van samenwerken. Zo legt De Boer uit: “Er zijn
vier groepen. De twintigers komen uit een tijd
van recessie en zijn daar aan gewend. Het is
ook de generatie die met technologie is opgegroeid. De dertigers zijn opgegroeid in een economisch sterke periode en zijn een management en organisatiecultuur gewend. De ouders
van de twintigers zijn doorgaans vijftigers. Zij
komen uit een economisch matige periode,
maar ook in een tijd waarin automatisering zijn
intrede deed. Juist door de overeenkomsten
qua economische en culturele achtergrond kan
deze generatie goed samenwerken met twintigers. Hierdoor verloopt een overname tussen
hen vaak soepeler. De ouders van de dertigers
zijn de zestigers. Zij komen uit de tijd van de
wederopbouw en de mechanisatie. Tussen
deze ouders en kinderen lijkt er over het algemeen meer spanning te zijn bij het samenwerken. Daarnaast zitten zij ook in de fase dat een
overdracht dichtbij is. In onze begeleiding houden we rekening met deze generatiedynamiek,
zoals wij het noemen. Naast aandacht voor de
nieuwe ondernemers, is er ook oog voor de
ouders. Zij krijgen immers een nieuwe rol.
We hebben gemerkt dat de verschillen tussen
generaties een rol spelen bij een bedrijfsovername. Maar ook de verschillen tussen kinderen uit eenzelfde gezin en tussen mannen en
vrouwen spelen mee. Met onze ervaring kunnen wij deze verschillen aantonen en samen
met de betrokkenen aan een oplossing werken
voor een geslaagde bedrijfsovername.”

Om de ondernemer zijn kwaliteiten en de nog te ontwikkelen
vaardigheden te ontdekken, maakt zijn organisatieadviesbureau
De Boer c.s. gebruik van diverse methoden om de toekomstige
ondernemer op weg te helpen.

Tekst: Lilian Braakman
Fotograﬁe: René Faas

V

anuit het kantoor van De Boer c.s. in
Leeuwarden helpt de 58-jarige organisatieadviseur Anton de Boer ondernemers bij bedrijfsovernames. Een van de
aspecten waar de oprichter van het organisatieadviesbureau zich op concentreert in het
overnameproces, is de geschiktheid voor het
ondernemerschap. Om te toetsen of de ondernemer geschikt is voor het ondernemerschap,
heeft hij samen met zijn collega’s een bepaalde aanpak ontwikkeld. Zo vult de beoogde
opvolger vragenlijsten in die toegespitst zijn op
de kwaliteiten die nodig zijn voor het ondernemerschap. Ongeveer twee weken nadat de
vragenlijsten zijn ingevuld volgt een persoonlijk gesprek, dat meestal bij de ondernemer
thuis is. De Boer: “Voor het gesprek hebben
wij vaste thema’s die wij de ondernemers van
te voren laten lezen. Deze transparante manier
van interviewen zorgt ervoor dat de spanning
die een overname met zich meebrengt plaats
maakt voor rust en openheid in het gesprek. De
praktijk toont aan dat transparantie het gesprek
verbetert.”

BIG FIVE
De vragenlijsten die de ondernemer vooraf
invult, zijn zorgvuldig afgestemd op de rol en
kwaliteiten die van belang zijn voor het ondernemerschap. Meer specifiek is hij gemaakt
voor de food- en agrisector geeft De Boer aan.
“De gebruikte vragenlijsten zijn vervaardigd
met wereldwijd geaccepteerde methoden. Dat
is nodig om een objectief en betrouwbaar rapport te schrijven. Vanuit de antwoorden kunnen we zien welke kwaliteiten een ondernemer heeft. Deze kwaliteiten toetsen wij onder
andere aan de hand van de big five, ook wel
de vijf belangrijkste persoonlijkheidsdomeinen genoemd waarover je met relatieve zeker10 • BLOEMBOLLENVISIE • 11 juli 2014

heid iets kunt zeggen. Bijvoorbeeld stabiliteit
en om kunnen gaan met tegenslag, contactuele opstelling en energie in het contact, open
staan voor veranderingen en vernieuwing, de
bereidheid te leren, samenwerken en delen en
ambitie en doorzettingsvermogen.”
“In het rapport geven we naast een beschrijving
ook een visuele weergave van het ondernemersprofiel, dat is vastgesteld met verkregen
uitkomsten uit de vragenlijsten en het persoonlijk gesprek. Dit is een soort web met de
belangrijkste kwaliteiten die nodig zijn voor
het ondernemerschap. In dit profiel is een lijn
getrokken die de minimale score weergeeft
met de negen benodigde kwaliteiten voor het
ondernemerschap. Daarbij is ook de score van
de persoon in kwestie zichtbaar.

‘Het ondernemersprofiel
is de afgelopen jaren
veranderd’
Het komt voor dat een ondernemer op bepaalde onderdelen hoog scoort en op andere wat
lager. De hoge scores zijn persoonlijke kwaliteiten. De lagere scores zijn aandachtspunten
die mogelijk te verbeteren of verder te ontwikkelen zijn.” Een aantal eigenschappen die in
het ondernemersprofiel staan zijn stabiliteit, de
oriëntatie op presteren, zelfdiscipline en planmatigheid.
Nadat het rapport is geschreven volgt een
nagesprek over de bevindingen. “We kunnen
ook adviseren om bijvoorbeeld een cursus of
opleiding te gaan volgen”, geeft De Boer aan.
Het rapport is persoonlijk en dus ook vertrouwelijk. Anderen krijgen hierin geen inzage.
“Soms laat een klant het zelf zien aan derden,

Spiegelgesprek
Anton de Boer: ‘In onze begeleiding kijken we ook naar de generatiedynamiek’

maar dan is dat een bewuste keuze en soms
ook met een specifiek doel. Bijvoorbeeld om
in een maatschap op basis van een samenwerkingsanalyse te bepalen wie het best bepaalde
taken voor zijn rekening kan nemen.”

ONDERNEMERSPROFIEL
En belangrijk aspect tijdens bedrijfsovernames zijn de generatieverschillen die het proces beïnvloeden. “Je mag er vanuit gaan dat bij

de helft van de overnames waar wij bij betrokken zijn, dit een aandachtspunt is. Bij de andere helft zien we dat schaalvergroting het proces
bemoeilijkt. Daarnaast nemen de eisen waaraan een ondernemer moet voldoen toe. Gelukkig blijkt de jongere generatie heel talentvol te
zijn. Zij kunnen op het groeiende eisenpakket anticiperen. Vroeger werd een bedrijf vaak
door een persoon overgenomen. De nieuwe
generatie lijkt beter te kunnen delen en ziet ook

het voordeel hiervan in, bijvoorbeeld vrije tijd.
Deze verandering vraagt om andere en nieuwe
kwaliteiten. Niet alleen autonomie - de drang
om zelf een eigen onderneming te runnen maar ook het delen van verantwoordelijkheid,
verschillen qua werkstijl, manier van leidinggeven en het omgaan met verschillende visies
of tegenstellingen zijn belangrijk. Hieruit blijkt
dat er meer interne dynamiek ontstaat, waardoor de eisen die aan het ondernemerschap

Voor bedrijfsopvolgers in de agrarische sector heeft Rabobank het Rabobank Opvolgers Perspectief ontwikkeld
dat bestaat uit een Spiegelgesprek, een
ﬁnanciële scan en een vijfdaagse opvolgerstraining. De Boer c.s. heeft in 2006
met Rabobank het onderdeel Spiegelgesprek ontwikkeld. Voor het gesprek
vult de opvolger eerst een vragenlijst in
waarna een persoonlijke gesprek volgt,
het Spiegelgesprek. Binnenkort vindt
het duizendste Spiegelgesprek plaats.
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BEDRIJFSOVERNAME

Er zijn niet veel adviseurs die alles van een oudedagsvoorziening afweten. Dat komt omdat de zaken rondom het pensioen
zeer complex zijn en doordat elke bedrijfsovername anders is.
Henk van den Brink van Flynth heeft zich dit onderwerp eigen
gemaakt en probeert zo de bedrijfsoverdragers te helpen aan
een goed pensioen. Maar allicht nog belangrijker, zorgt hij er ook
voor dat er een levensvatbaar bedrijf overblijft.
Tekst: Lilian Braakman
Fotograﬁe: René Faas

O

orspronkelijk komt de 48-jarige senior
belastingadviseur Henk van den Brink
uit de Veluwe. Hij is naar Enkhuizen
verhuisd voor zijn vrouw en ging bij de toenmalige LTB in Schagen en Breezand werken.
Na een aantal jaren kwam daar het kantoor
in Zwaagdijk bij, wat nu zijn vaste werkplek is.
Met twintig jaar ervaring heeft Van den Brink
specifieke kennis van de bloembollensector.
Deze kennis kan hij goed gebruiken bij een
bedrijfsovername. Zijn taak is onder andere
ervoor zorgen dat de bedrijfsoverdragers een
pensioen uit hun bedrijf kunnen halen. Van
den Brink: “Doordat ik in het Noordelijk Zandgebied en in West-Friesland heb gewerkt, weet
ik hoe het eraan toegaat in een regio. Zo huren
kwekers in West-Friesland grond en in het
Noordelijk Zandgebied hebben kwekers veelal
eigen grond. Daar gold voorheen de leus ‘mijn
land is mijn pensioen’, maar dat is al lang niet
meer zo. Door waardedaling is het land nog
maar de helft waard ten opzichte van de hoogste waarde in 2000. Als de grond duur is aangekocht, dan is het lastiger om een pensioen uit
het bedrijf te halen.”

LEVENSVATBAAR
Van den Brink kijkt bij een overname naar de
drie belangrijkste punten: “Het bedrijf moet
levensvatbaar blijven voor de opvolger, er moet
een redelijke oudedagsvoorziening zijn voor
de overdragers en ik kijk naar de positie van
de eventuele andere kinderen. Het eerste punt
is het belangrijkste. Als er geen levensvatbaar
bedrijf meer overblijft, is het misschien beter
om het te verkopen. Dat komt altijd op tafel
in zo’n situatie. Het pensioen van een ondernemer zit totaal anders in elkaar dan iemand
die een vaste baan heeft. Zij bouwen via een
pensioenfonds wat op voor later. Een ondernemer kan dat ook via een bank of verzekeraar laten doen, maar hij moet er zelf achteraan. Een baat hierbij is dat er fiscale voordelen
zijn waarvan een overdrager kan profiteren,
maar het belangrijkste is dat een ondernemer
een zak met geld heeft. Dit vermogen is namelijk nodig om een aantal jaren van te leven. Hoe
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de ondernemer het ook regelt – geld kan op de
bank staan, in een verzekeringspolis, onderneming, bollenkraam, machinepark, land of
gebouw zitten - er is geld nodig voor een pensioen. Wij proberen daarnaast om zo min
mogelijk geld richting de fiscus te laten gaan,
maar het juist zoveel mogelijk mee te geven
aan de overdrager.”

‘De keuze om geld
te investeren in de
onderneming in plaats van in
een pensioen is snel gemaakt’
“Qua pensioenopbouw zijn er een aantal
mogelijkheden”, legt Van den Brink uit. “Het
kan door gewoon geld op een bankrekening te
zetten en zo zelf te sparen. Het kan ook met lijfrente. Dan stort een ondernemer een bedrag
en dat is belastingaftrekbaar. Stel er wordt tienduizend euro gestort en daardoor betaalt hij
vierduizend euro minder belasting. Dan heeft
het de ondernemer eigenlijk maar zesduizend
euro gekost. Dit voordeel behaal je niet met
een eigen bankrekening. Tegenwoordig is het
niet meer mogelijk om een lijfrente te gebruiken als overbrugging naar je AOW-uitkering.
Dat mag alleen als de lijfrente levenslang
wordt uitgekeerd. Over de uitkering betaalt een
ondernemer wel weer belasting, dit als tegenhanger van de aftrekbaarheid bij betaling.” Lijfrente is de laatste tijd minder populair vanwege onder andere de woekerpolisaffaire, geeft
Van den Brink aan. “Mede daardoor zijn er
bankspaarproducten op de markt gekomen die
vergelijkbaar zijn met lijfrente, maar deze zijn
transparanter. Het is een fabel dat deze producten niets kosten. Een nadeel is dat de bankrekening leeg kan raken, dit in tegenstelling tot
de levenslange lijfrente. Als er nog wel geld op
staat, gaat dit naar erfgenamen.”

SPAREN
Tijdens een bedrijfsoverdracht zijn er diverse manieren waarop een overdrager zijn pen-

Henk van den Brink: ‘Hoe je het ook regelt, er is geld nodig voor een pensioen’

PENSIOEN VOOR BEDRIJ FSOVERDRAGERS:

‘Er is een ‘z ak met geld’ nodig’
sioen kan regelen. “Een eerste en belangrijke
kanttekening hierbij is dat de ondernemer tijdens zijn loopbaan wel geld gespaard moet
hebben”, geeft Van den Brink direct aan. “Voor
een vof en een eenmanszaak heb je de fiscale
oudedagsreserve (for). Dat is een soort interne lijfrente, hierdoor kan het betalen van belasting uitgesteld worden en blijft er meer geld in
het bedrijf. Als een ondernemer stopt kan hij
ervoor kiezen om een product te kopen extern
bij een bank of intern een lijfrente bedingen bij
de nieuwe eigenaar. Over de vrijval van de for
of over de lijfrente-uitkering moet wel belasting betaald worden, daarom is het vaak financieel aantrekkelijker om een lijfrente te bedingen en de uitkeringen over meerdere jaren uit
te smeren. Als de for in een keer bij het inkomen wordt geteld, is het belastingtarief al gauw
52 procent. Als de lijfrente-uitkering (samen

met de AOW) per jaar onder de 33.000 euro
blijft, bedraagt de inkomstenbelasting ongeveer twintig procent. Dat is aanzienlijk voordeliger”

BALANS
Bij een bv is de constructie anders. “Ondernemers bouwen pensioen op in de eigen bv. Het
is dan een schuld op de balans waar gespaard
geld tegenover hoort te staan. Dit is soms nog
lastig, want dat geld kan ook verdwijnen in de
aankoop van een nieuwe trekker. Daarom is
soms de vraag of er echt geld is gespaard, of dat
het als reservepot is ingezet. Het is een risicovolle manier van geld opzij zetten. Daarom is
het prettig voor de onderneming dat het uitkeren van het geld aan de pensionaris langzaam gebeurt. In alle gevallen is het bij een
bedrijfsoverdracht goed om duidelijke afspra-

ken te maken over de bedragen die de opvolger
maandelijks uitkeert aan de bedrijfsoverdrager.
Het is dan minder belangrijk of deze betaling
lijfrente, pensioen, aflossing en/of rente betreft,
het is voor de overdragers immers wenselijk
om per maand voldoende geld te krijgen om
van te leven.”

COMBINEREN
Van den Brink geeft aan dat het principe niet
verandert. “Er blijft een zak met geld nodig.
Het is wel zo dat het pensioen bij een rijke
onderneming makkelijk te regelen is. Als een
bedrijf in zwaar weer verkeert is het zeker ook
mogelijk, maar dan moeten beiden partijen
genoegen nemen met minder. De fiscale voordelen bekijk ik per situatie. Er zijn veel fiscale instrumenten die op de weegschaal komen
maar niet in elke situatie zijn die bruikbaar.

We moeten ons er zeker niet alleen door laten
leiden tijdens het overnameproces.”
Na een overname raadt Van den Brink aan om
alvast een bedrag aan de overdragers uit te
keren. “Dat is nodig als de overdragers bijvoorbeeld een auto willen kopen. Anders moet het
geld uit het bedrijf komen. Als de ondernemer
toevallig net krap bij kas zit, dan kan dit voor
spanningen zorgen.” Een andere tip van de
adviseur is om als ondernemer alle mogelijkheden om een pensioen op te bouwen te combineren. “Als er geld is, zet wat apart. De keuze om geld te investeren in de onderneming
in plaats van in een pensioen is snel gemaakt,
want het bedrijf gaat voor. Maar het is goed om
soms wat opzij te zetten voor een pensioen.
Dat geld heb je dan ook echt. Er kan wel een
post op de balans staan, maar dat geld is soms
lastig uit het bedrijf te halen.”
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BEDRIJFSOVERNAME

Een bedrijfsopvolger is niet altijd vanzelfsprekend. Zo blijkt uit
gegevens van het NAJK dat voor tweederde van de bloembollenbedrijven geen opvolger voorhanden is. Een andere optie is het
bedrijf te verkopen. Dat kan onder andere bij CNB Makelaardij,
waar Bas Scholten en Wim Zandwijk paraat staan. Met het verkopen van een bedrijfspand komt ook een einde aan de serie
bedrijfsovername.
Tekst: Lilian Braakman
Fotograﬁe: René Faas

E

en verkoopbord in de tuin zetten, heeft
voor elke verkopende partij een andere reden. Op het moment dat er geen
opvolging is voor het bedrijf en een ondernemer de pensioensgerechtigde leeftijd nadert, is
verkoop een optie. Als de intentie er is om het
bedrijf te verkopen, raden de teamleden van
CNB Makelaardij aan om vrijblijvend contact
met een van hen op te nemen. Wim Zandwijk:
“Als het voornemen er is om het bedrijf te verkopen - dat kan doordat er geen opvolger is, het
bereiken van de pensioenleeftijd of dat de verkoper iets anders wil doen - kunnen we samen
een plan opzetten hoe het bedrijf het beste te
beëindigen is. Dat kan soms door het rustig af
te bouwen in een periode van een tot drie jaar,
of door het direct te verkopen.”

‘Wij kunnen
een complete
bedrijfstaxatie leveren’

Door de veranderingen binnen CNB Makelaardij - Frans van der Geer heeft zijn taken
als makelaar per 15 november 2013 overgedragen aan Zandwijk en Scholten - bestrijken
de makelaars niet alleen Zuid-Holland, maar
ook Noord-Holland. Daardoor kunnen ze veel
meer ondernemers helpen, hebben ze kennis
van de regio en is de klantenkring groter. Een
groot voordeel is dat Scholten en Zandwijk zelf
al een behoorlijk netwerk hebben opgebouwd
als hyacintenvertegenwoordigers. Daarbij
kent Zandwijk veel relaties door zijn ervaring
als veilingmeester. De makelaars staan er niet
alleen voor. En dat is ook wat CNB Makelaardij zo bijzonder maakt geeft Scholten aan: “Wij
kunnen een complete bedrijfstaxatie leveren.
We hebben een groot bedrijf achter ons staan
waar veel kennis en expertise zit. Ook heeft
CNB een breed netwerk. Een ander pluspunt
is dat we tevens samenwerken met andere
makelaars uit de regio, waaronder Siem Broersen (Anna Paulowna) en Erwin Wortel.” Zandwijk vult aan: “We kunnen alles verkopen. Van
het woonhuis tot het bedrijfspand, het land
en de nog aanwezige gewassen en machines
door gebruik te maken van de contacten binnen CNB. Zo kan alles in een koop beklonken
worden. Dat is vaak aantrekkelijker dan alles in
delen te verkopen, want dan haal je de diverse
krenten uit de pap.”

Wim Zandwijk, Bas Scholten en Frans van der Geer bij een huidig te koop staand bedrijf, inclusief woning in Noordwijk

‘Alles is te verkopen’

VERKOOP
De eerste stap is gezet als de ondernemer
besluit om het bedrijf te verkopen. Vervolgens
starten de onderhandelingen met het taxatierapport op tafel. De wensen en voorwaarden
- ook wel de verkoopcondities genoemd - van
de verkopende partij komen op tafel waarna
de makelaardij een prijs aangeeft. “Alles is te
verkopen, maar wel voor een juiste prijs”, geeft
Zandwijk aan. Collega Bas Scholten aansluitend: “Het is net hoe het object in de markt ligt.
Aan de hand daarvan baseren we een prijs die
we voorleggen. Deze is marktconform en in lijn
met de verkoopprijzen van vergelijkbare objecten in de regio.” De markt is op het moment
positiever gestemd dan een tijdje terug, geeft
Zandwijk aan. Zo is er meer vraag dan aanbod.
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Het daadwerkelijk verkopen kan op verschillende manieren plaatsvinden. “Soms is het
pand al een langere periode verhuurd. Dan is
het is wel zo netjes om het eerst aan de huurders aan te bieden. In dat geval leg je een prijs
voor en kun je onderhandelen, voordat het
voor iedereen te koop komt te staan”, geeft
Scholten aan. “Daarnaast kun je ervoor kiezen
het op inschrijving verkopen. Geïnteresseerden
kunnen dan binnen vier tot zes weken een prijs
opgeven. De binnengekomen enveloppen met
prijzen openen wij bij de notaris. In principe
heeft dan de hoogste bieder het pand gekocht,
maar als de verkopende partij het bedrag toch
te laag vindt, kan hij zich alsnog terugtrekken.
Dit kan eventueel ook als de inschrijving nog

loopt. Daarnaast kun je het onderhands verkopen. Dit betekent dat het object in de vrije
markt te koop komt. Een gedwongen verkoop
komt gelukkig niet vaak voor.”

VASTGOEDPRO
Communiceren is ook tijdens het verkoopproces belangrijk. Zo houden de makelaars rekening met de wensen van de verkopende partij. Zandwijk: “De een wil snel verhuizen en
een ander heeft totaal geen haast. Het kan zo
zijn dat iemand het huis bij het pand wil verkopen, maar nog een jaar in het huis wil blijven
wonen. Zo heeft de verkoper ruim de tijd om
een nieuwe woning te zoeken. Dit kunnen wij
in de verkoop als verkoopconditie meenemen.

Over alles valt te onderhandelen.” Naast de
onderhandelingen, doet CNB Makelaardij nog
meer zaken voor de verkoper. Zoals het maken
van een brochure, adverteren in bladen en
internet en onderhandelen met de aankoopmakelaar of de aankoper zelf. “We hebben alle
noodzakelijke kennis in huis”, zegt Scholten. Zo
zitten er in het team gecertificeerde makelaars
en taxateurs. De makelaardij is tevens aangesloten bij beroepsorganisatie VastgoedPRO.
“Hierdoor werken wij met duidelijke richtlijnen, kunnen we collectief gebruik maken van
beroepsgerichte informatie zoals wetswijzigingen, maar ook over landelijk vastgoed. Tevens
is het een kwaliteitskeurmerk waaraan wij voldoen”, vertelt Zandwijk. “Ook staan wij op de

shortlist bij de Rabobank. Dat is een bijzondere en betrouwbare positie.” De bedrijven die
nu verkocht zijn, worden vaak overgenomen
door collega-bedrijven die willen uitbreiden.

Angst dat bedrijven straks te groot zijn om te
verkopen, hebben de makelaars niet. “Dan zijn
de grote bedrijven van nu weer klein”, besluit
Scholten.

Resumé
Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft Frans van der Geer op 15
november 2013 zijn werkzaamheden overgedragen aan zijn opvolgers: Bas Scholten en
Wim Zandwijk. Ter voorbereiding op hun nieuwe taken hebben Scholten en Zandwijk
een opleiding gevolgd, die Scholten reeds heeft afgerond terwijl Zandwijk zich een vergevorderd stadium bevindt. Omdat Van der Geer 45 jaar ervaring heeft, werkt hij nog twee
dagen per week als adviseur bij CNB Makelaardij. De administratieve ondersteuning neemt
Sandra Bouckaert voor haar rekening. Zij maakt het team compleet.
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