
Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan heeft dit in de meeste gevallen

ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een

eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger. Deze advieswijzer bevat

een overzicht van enkele belangrijke zaken waarmee u als ondernemer te maken

kunt krijgen bij een echtscheiding.

U en uw partner overwegen of hebben inmiddels besloten om te gaan scheiden. Wat betekent dit

financieel? Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt uw partner aanspraak op een deel van

(de waarde van) het bedrijf? Wat gebeurt er met het pensioen in eigen beheer? Dit vraagt om

deskundige begeleiding. Uw adviseur inventariseert samen met u uw persoonlijke situatie en kijkt

naar zaken als:

Huwelijksvermogensregime: is er een gemeenschap van goederen of heeft u huwelijkse

voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gesloten?

Rechtsvorm van uw bedrijf: is er sprake van een eenmanszaak, vof, bv of andere vorm?

Staat het bedrijf op uw naam en/of uw partners naam? Werkt u beiden in het bedrijf? Is er

een regeling getroffen over de eigendom van en/of het recht op een deel van de waarde

van de onderneming?

Vermogens- en inkomenspositie: wat behoort tot uw privé- en zakelijk vermogen? Waaruit

bestaat het gezinsinkomen? Heeft u kinderen?

Pensioenen: welke regelingen hebben u en uw partner gesloten? Is er een pensioen in

eigen beheer? Welke aanspraken heeft u beiden opgebouwd voor en tijdens het huwelijk?

Fiscaliteit: wat zijn de fiscale gevolgen van de scheiding? Moet u fiscaal afrekenen over de

waarde van het bedrijf? Op welke fiscale valkuilen moet u alert zijn?

Kennisdocument

Echtscheiding en uw bedrijf
De bedrijfscontinuïteit staat voorop!
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Tip: bekijk regelmatig met uw adviseur of uw huwelijksvermogensregime nog wel past bij uw

zakelijke en privébelangen.

Huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden
Zonder huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden valt de (waarde van de) onderneming in de te

verdelen gemeenschap. Wellicht heeft u in uw huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden wel

specifieke bepalingen opgenomen over de gerechtigdheid tot (het inkomen uit) het eigen bedrijf.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld een verrekenbeding, waarbij de waarde van het geheel of van een

gedeelte van de onderneming moet worden verrekend.

Het kan dus zomaar zijn dat u als ondernemer de waarde van uw onderneming moet delen met

uw (ex-)partner. Het bedrijf dient hiervoor reëel te worden gewaardeerd. De scheiding brengt het

risico met zich mee dat het uitkopen van de ex-partner ten koste kan gaan van de continuïteit van

het bedrijf. Als het bedrijf dan ook de belangrijkste inkomensbron is, is het zaak met uw adviseur

te zoeken naar passende oplossingen. Denk hierbij ook aan het (tijdelijk) aanhouden van een

belang in de onderneming door uw ex-partner. Maar ook aan het verrekenen van andere

bezittingen of het overnemen van schulden.

Let op: ga na of bij een bedrijfsfinanciering ook privézekerheden, bijvoorbeeld een hypotheek op

de woning, zijn verstrekt. Dit vraagt dan om extra aandacht bij de afwikkeling van de scheiding.

Verevening van pensioenrechten
Door de toenemende vergrijzing staat de AOW (de basispensioenvoorziening vanuit de overheid)

onder druk. Het staat vast dat de AOW-gerechtigde leeftijd in de toekomst nog verder omhoog

gaat. Bovendien voorziet de AOW alleen in een minimale levensbehoefte. U zult er dus zelf voor

moeten zorgen dat u in de toekomst zonder geldzorgen kunt genieten van uw oude dag. Er zijn

diverse mogelijkheden om pensioen op te bouwen: via een verzekeraar, in uw eigen onderneming,

met spaar- en beleggingstegoeden, via een lijfrenteverzekering of koopsompolis of door

vermogen op te bouwen in bijvoorbeeld uw eigen woning en dat later te gebruiken voor uw

pensioen.

Tip: aan alle hier genoemde mogelijkheden kleven voor- en nadelen. Heeft u eenmaal een keuze

gemaakt hoe u uw pensioen wilt opbouwen, dan is die keuze vaak niet zonder consequenties te

wijzigen.
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Alimentatie
Ook na een echtscheiding hebben u en uw ex-partner de plicht voor elkaar en de kinderen te

zorgen door bij te dragen in de kosten van levensonderhoud (alimentatie). Wanneer een van de

ex-partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om bij te

dragen in de kosten. Deze partneralimentatieplicht eindigt in beginsel na verloop van twaalf jaar.

Zijn er geen kinderen en was de duur van het huwelijk korter dan vijf jaar, dan is de duur van de

alimentatieplicht beperkt tot de duur van het huwelijk.

Let op: over de hoogte en de duur van de alimentatie kunt u met elkaar naar eigen inzicht en

mogelijkheden afspraken maken. Neem de afspraken volledig en duidelijk op in een

echtscheidingsconvenant. Voorkom discussie over het ondernemersinkomen en de onderlinge

draagkrachtverdeling.

Fiscaliteit
Fiscaal partnerschap

Een echtscheiding kan voor de scheidende partners uiteenlopende fiscale consequenties hebben.

Op het moment dat u het verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed heeft ingediend

en u ook niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat, bent u geen fiscaal partner meer. Dit

heeft vooral direct gevolgen voor een aantal regelingen in de inkomstenbelasting. Op hoofdlijnen

gaat het om de volgende regelingen.

Winst uit onderneming

Behoort het ondernemingsvermogen tot de te ontbinden gemeenschap van de (huwelijks)partners,

dan wordt het deel dat volgens het huwelijksvermogensrecht toekomt aan uw partner bij

ontbinding van de gemeenschap geacht te zijn overgedragen tegen reële waarde. Over de fiscale

meerwaarde (goodwill en stille reserves) van dit deel van de onderneming moet u als ondernemer

dan afrekenen. Onder voorwaarden hoeft er echter niet te worden afgerekend en geldt er een

belastingvrije doorschuiffaciliteit.

Terbeschikkingstelling (TBS)

Als u een vermogensbestanddeel (zoals een pand) ter beschikking stelt aan de onderneming,

aanmerkelijkbelangvennootschap of werkzaamheid van een verbonden persoon, dan is op dit

vermogensbestanddeel de TBS-regeling van toepassing. Partners gelden voor de TBS-regeling als

verbonden personen. De positieve en negatieve voordelen behaald met dit vermogensbestanddeel

vormen dan belastbaar resultaat uit overige werkzaamheid (box 1). Met de echtscheiding eindigt
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de verbondenheid en de terbeschikkingstelling en vindt over het betreffende (aandeel in het) TBS-

vermogen een fiscale afrekening plaats, tenzij er een doorschuiffaciliteit (fiscale begunstiging) van

toepassing is.

Aanmerkelijk belang

Hebben u en uw partner een aanmerkelijk belang (ab), dan kan de scheiding tot gevolg hebben

dat bij een of beide partners niet langer sprake is van een aanmerkelijk belang. Op dat moment is

sprake van een fictieve vervreemding in de zin van de ab-heffing met een fiscale afrekening tot

gevolg. Onder voorwaarden geldt ook hier een doorschuiffaciliteit.

Tip: vaak is het verstandig het fiscaal partnerschap zo lang mogelijk in stand te laten en het

verzoek tot echtscheiding in te dienen als er overeenstemming is bereikt over de financiële

gevolgen van de echtscheiding.

Tot slot
Scheiden kan op veel manieren. U kunt het onderling zelf regelen, u kunt een mediator

inschakelen of ieder een eigen advocaat. De laatste vorm leidt nogal eens tot vechtscheidingen en

dat kunt u als ondernemer maar beter voorkomen. Een nieuwe manier die voor ondernemers

uitermate geschikt is, is de overlegscheiding. Partijen proberen dan samen met advocaten en

deskundigen tot een duurzame respectvolle oplossing te komen.

Een echtscheiding vraagt ook om goede fiscale en financiële begeleiding. Er zijn veel regels om

rekening mee te houden. DRV Private kan u hierbij van dienst zijn.

Meer informatie en inlichtingen
DRV Private

Hoofdweg 54, 3067 GH Rotterdam

Postbus 8560, 3009 AN Rotterdam

Telefoon: 010 - 4212040

E-mail: info@drvprivate.nl
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