
Wie laat u profiteren van 
uw onderneming? U en uw 
kinderen of de fiscus?



Vraagt u zich weleens af hoe het vermogen van 

uw onderneming later wordt overgedragen op de 

volgende generatie?

Wat zijn uw fiscale besparingsmogelijkheden bij leven en 

bij overlijden? Estate Planning gaat over de juridische en 

fiscale regelgeving en de mogelijke maatregelen toegepast 

op uw specifieke situatie, zowel zakelijk als privé.

Hoe gaat u om met de continuïteit van uw familiebedrijf?

Familiebedrijven zijn heel vaak succesvol. Betrokkenheid 

en passie van de medewerkers zijn nu eenmaal groot bij 

familiebedrijven. Daar bent u trots op en dat wilt u ook

kunnen blijven. Ook als u gestopt bent. Juist daarom is 

het van groot belang de overdracht of overname goed te 

regelen. We houden bij een overname zowel de zakelijke 

kant als uw persoonlijke wensen scherp in het oog. 

Zo weet u zeker dat de bedrijfsoverdracht zowel juridisch 

als fiscaal goed wordt geregeld.

Is uw onderneming BOR-proof?

Samen met u bekijken we of uw opvolger gebruik  kan maken 

van fiscale voordelen van de  bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). 

Dit voorkomt directe afrekening van de belastingclaim. Zo is 

de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd. U krijgt te 

maken met veel voorwaarden en termijnen. Dus begin op tijd.

En mijn privévermogen?

Daar houden wij uiteraard rekening mee. U kunt zelfs uw 

privévermogen inzetten als middel om voordelen te behalen, 

zónder dat u de regie uit handen geeft. 

Een goed gevoel dat u alles heeft op tijd heeft geregeld? 

Wij stellen op basis van uw specifieke wensen en de actuele 

fiscale en juridische wetgeving een totaaladvies samen. 

Hierin staat van welke mogelijkheden u gebruik kunt maken 

op het gebied van fiscaalvriendelijke bedrijfsopvolging, een 

(levens)testament, schenking en oudedagsvoorzieningen. 

Zo nodig ook over echtscheidings-en internationale aspecten.

U werkt hard aan het opbouwen van uw bedrijf. Vrijheid en 

onafhankelijkheid zijn voor u een groot goed. Het regelen van 

de bedrijfsopvolging is ingrijpend omdat er naast fiscale en 

juridische aspecten ook persoonlijke overwegingen en motieven 

van u en uw familieleden een grote rol spelen. Bovendien begint 

het eerder dan u denkt, dus begin op tijd. Een fiscaalvriendelijk 

opvolgingstraject kan al snel 10 jaar duren.



Wat levert het u op?

• Een goed gevoel dat u alles 

 op tijd heeft geregeld.

• Aanzienlijke belasting-

 besparing.

• Duidelijkheid over de bedrijfs- 

 overdracht, uw vermogen en  

 over de nalatenschap voor 

 u en uw familie.

• Een totaaladvies afgestemd  

 op de juridische en fiscale  

 samenstelling van uw 

 zakelijke en privévermogen.

• Aandacht voor uw specifieke  

 zakelijke en persoonlijke 

 wensen.

• Deskundig en 

 onafhankelijk advies.

   “Met het geadviseerde schenkingsplan bouwen mijn kinderen    

 mee aan de toekomst van het familiebedrijf.”

   “De continuïteit van ons familiebedrijf is door het advies van 

    meneer ten Broeke gegarandeerd! Nog fiscaal vriendelijk ook!”

 
 “Dat Roelof ten Broeke deze materie zo duidelijk uitlegt in het    

totaaladvies is knap. Op basis van de heldere adviezen hebben 

              w
ij keuzes gemaakt waar wij ons prettig bij voelen.”

“Net de eindfase van de bedrijfsoverdracht geregeld! 

De continuïteit van ons familiebedrijf is gegarandeerd onder 

leiding van mijn ingewerkte zoon. Nu heerlijk met pensioen. 

Eindelijk doen we wat we echt leuk vinden. De overdracht 

van ons privévermogen is ook al geregeld, zónder dat het 

ten koste gaat van ons bestedingspatroon. Chapeau!”

       “Door de nieuwe structuur die we op advies van Roelof ten 

Broeke hebben toegepast, is er op termijn veel minder erfbelasting  

     verschuldigd. Zo blijft er meer over voor onze erfgenamen. 

    Nogmaals dank!”

Wat onze klanten zeggen over ons:



U laat toch liever uzelf en uw (klein)kinderen 

profiteren van uw vermogen dan de fiscus? 

Bel of mail voor een Quickscan. De kosten hier-

van zijn voor onze rekening. Wij beoordelen 

direct of er voor u zakelijk en privé fiscaal voor-

deel te behalen is. Bel 023 531 62 55 of mail 

tenbroeke@crameraccountants.nl. Daar houdt 

u in elk geval een goed gevoel aan over.

Met vriendelijke groet,

Roelof ten Broeke RB REP

Uw onafhankelijke en deskundige Estate Planner

Wie is Cramer accountants en belastingadviseurs?

Wij zijn een middelgroot accountants- en belastingadvies-

kantoor. Al 45 jaar hebben wij de nodige ervaring en expertise 

in huis om u in alle opzichten onafhankelijk en deskundig op 

alle gebieden bij te staan. Uw zaken snel en kwalitatief goed 

afhandelen is onze drive. We hebben veel affiniteit met de 

ondernemer achter de onderneming. We spreken uw taal en 

begrijpen uw problemen. Onze specialisten bekijken uw zaken 

niet van een afstand, maar zijn werkelijk betrokken bij uw 

ondernemersproblematiek.

 

Ons kenmerk?

Daadkracht, kwaliteit en betrokkenheid, zowel in advies als in 

ondersteuning en uitvoering. Adviezen waar u wat aan heeft.

Onze kracht? 

We zijn ‘ondernemer tussen de ondernemers’. Deze filosofie 

is bepalend voor het denken, doen en handelen van de mensen 

die bij Cramer werken. Wij zijn geen kantoor van louter cijfe-

raars. Als u zaken met ons doet, dan zult u bij ons de dynamiek 

en de ziel van het ondernemen duidelijk terugzien. Wij werken 

in onze organisatie met korte communicatielijnen om de 

concrete advisering en begeleiding zo succesvol mogelijk te 

maken. Onze medewerkers, waaronder twee fiscaal juristen 

(lid Register Belastingadviseurs), staan voor u klaar. 
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