
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als gespecialiseerd familierechtadvocaat / mediator wordt u regelmatig geconfronteerd 

met de samenhangende financiële en niet financiële vraagstukken wanneer één van beide 

echtelieden een onderneming heeft. Immers: zowel emotioneel, juridisch als financieel is 

de onderneming een belangrijke factor bij de te maken afspraken over de toekomstige 

inkomenssituatie en het te verdelen of te verrekenen vermogen.  

 

Het waarderen van ondernemingen bij echtscheidingen is bijna altijd voer voor discussie. 

Een belangrijke reden is dat er in de literatuur en in de praktijk diverse methodes worden 

beschreven en gebruikt om de waarde te bepalen en er dus een keuzemogelijkheid lijkt te 

bestaan. Daarbij komt dat de waarde geen vaststaand gegeven is maar de uitkomst van 

een berekening op basis van voor discussie vatbare aannames en uitgangspunten. Verder 

speelt ook altijd het vraagstuk van de latente belastingverplichtingen. Tot slot hebben 

partijen uiteraard ieder hun eigen belangen. Dit alles biedt een voedingsbodem om van 

elkaar afwijkende standpunten in te nemen. Bij echtscheidingen komt daar nog een aantal 

dimensies bij: 

 

 De onderneming speelt in het leven van de voormalige echtelieden en soms de familie 

van één van beide partijen vaak een belangrijke emotionele rol. 

 De onderneming vormt niet alleen een belangrijke vermogenscomponent maar ook de 

bron van inkomen waaruit de eventueel te betalen alimentatie zal moeten worden 

voldaan. 

 Veel ondernemers (DGA) hebben hun (te verevenen) pensioenaanspraken in de 

onderneming ondergebracht. 

 Een groot deel van de ondernemers heeft tijdens het huwelijk schulden aan de eigen 

onderneming opgebouwd, veelal in rekening-courant die zowel bij de 

vermogensafwikkeling als bij de bepaling van draagkracht een rol kunnen spelen. 

 

Ondanks dat u zelf niet hoeft te waarderen, is het wel cruciaal dat u van de achtergronden, 

uitgangspunten en de onderlinge samenhang van al deze elementen  op de hoogte bent. 

Daardoor bent u beter in staat namens uw cliënt(en) weloverwogen adviezen te geven. 

Daarnaast kunt u een waardevolle bijdrage leveren in het de-escaleren van het conflict 

tussen partijen. 

 

In deze eendaagse cursus bieden wij hiertoe het volgende programma aan: 

 

I    Waardering ondernemingen: uitleg achtergronden en methodes 

 

 Wat is het belang van de peildatum? 

 Welke uitgangspunten dienen te worden gehanteerd? 

 Wanneer is sprake van persoonlijke goodwill? 

 Welke waarderingsmethoden zijn er en welke methode is casus specifiek de juiste? 

 Wat is het verschil tussen de economische waarde en de waarde in het economische 

verkeer? 

 Hoe kan de liquidatiewaarde worden bepaald en waarom kan dat relevant zijn? 

 Welke rol speelt de financierbaarheid bij de waardering? 

 Wat zijn de relevante te stellen vragen aan de waardeerder? 



 

 

 

 

II   Opgepotte winsten 

 

 Welke wetsartikelen zijn bepalend? 

 Hoe worden opgepotte winsten berekend? 

 Wat is het belang van waarderingsgrondslagen? 

 Welke verschillen bestaan er tussen fiscale en commerciële waarderingsgrondslagen? 

 Hoe kan de uitkeerbaarheid van de winst naar privé worden bepaald? 

 Hoe om te gaan met herbelegging van opgepotte winsten? 

 

III  Rekening-courant 

 

 Hoe ontstaan rekening-courantschulden, hoe zijn ze gefinancierd en hoe kunnen ze 

worden afgelost? 

 Wat is de relatie tussen deze rekening-courant schuld en opgepotte winst? 

 Hoe om te gaan met rekening-courantschulden bij de waardering? 

 Hoe om te gaan met rekening-courantschulden bij de bepaling van de draagkracht? 

 Behoort de rekening-courant schuld tot het te verrekenen vermogen? 

 

IV   Samenhang waardering, pensioenverevening en inkomen t.b.v. draagkracht 

 

 Wat is het verband tussen waarde van de onderneming en de draagkracht voor de 

kinder- en partneralimentatie? 

 Welke relatie bestaat er tussen pensioen in eigen beheer en waarde van een BV? 

 

V    Capita selecta, waaronder belastinglatenties en wetsvoorstellen 

 

 Belastinglatenties Box I en II: nominaal of contact gemaakt? 

 Welke financiële gevolgen hebben de wetsvoorstellen inzake de herziening en van 

partner- en kinderalimentatie en de beperking van de wettelijke gemeenschap van 

goederen? 

  

PO punten 

 

Op grond van de Verordening op de advocatuur moet u als advocaat jaarlijks 20 

opleidingspunten behalen. Deze punten kunnen onder meer behaald worden door het 

volgen van onderwijs. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van deze verordening kunt 

uzelf beoordelen of gevolgd onderwijs in aanmerking komt voor opleidingspunten. Deze 

cursus biedt zes uur onderwijs aan. Na afloop ontvangt u van ons een certificaat van 

deelname. 

 

Dit is een door het MfN erkende cursus en u ontvangt als  

registermediator na afloop van de cursus 6 PE-punten (categorie 2). 

 

 

Datum en locatie 

 

Deze eendaagse cursus wordt door ons verzorgd op 20 juni 2016 in Nieuwegein  

(€ 550,00 exclusief BTW). Het maximaal aantal deelnemers per cursus bedraagt 25. 

Aanmelden voor de cursus kan via de link onze website: www.b-l.nl. 


