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Certif icering van aandelen om continuïteit te waarborgen
en blijft dus zelf aan het hoofd staan
van de onderneming. Als de kinderen
oud genoeg zijn, kunnen ze via de
stichting op speelse wijze bij de onderneming betrokken worden.

Heb ik het eigenlijk wel goed geregeld
voor mijn bedrijf? Het is een vraag die
Xander Stuijt van Krans Notarissen in
deze corona-tijd regelmatig krijgt. Die
vraag beantwoordt hij meestal met
een wedervraag: 'Wat wil je dat er met
de onderneming gebeurt als jij plotseling wegvalt?'

Om dan te vervolgen met: 'Je zou
eens aan certificering van de aandelen moeten denken.' Certificering van
aandelen is een hulpmiddel, om de
stabiliteit van de besluitvorming in de
algemene vergadering van een bv - en
daarmee indirect de continuïteit van
de onderneming - te waarborgen. Bij
certificering van aandelen draagt een
aandeelhouder zijn aandelen, en dus
ook het stemrecht, over aan een speciaal daarvoor opgerichte stichting.
'Deze stichting administratiekantoor
beheert de aandelen en zorgt ervoor
dat er een doeltreffend bestuur gevoerd kan worden in de bv. Door het
opzetten van een goede regeling voor
de benoeming van daartoe gekwalifi-
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Xander Stuijt (links) met kantoorgenoot Tessa Bos: 'Met certificering splits je als ondernemer het recht op winst en het stemrecht.'

ceerde bestuurders. De stichting is
namelijk de aandeelhouder en stemt
op de aandelen als er een algemene
vergadering wordt gehouden. Het
bestuur van de stichting is de baas.
De certificaten van aandelen geven
uitsluitend recht op de winst. Je splitst
als ondernemer dus eigenlijk het recht
op winst en het stemrecht.'
'En', zo vervolgt Xander Stuijt zijn

TOFA voor flexwerkers

uitleg, 'wij denken graag met je mee
over de vormgeving van het bestuur.
Je kunt het zo regelen dat, zolang jij
zelf nog bij de onderneming betrokken bent, jij de enige bestuurder van
de stichting bent. En daarnaast een
regeling opnemen voor als zich een
calamiteit voordoet. In de statuten
van de stichting kan opgenomen
worden wie na jou het bestuur vormt
en dus de besluiten neemt over de

Met de regeling worden flexwerkers geholpen die geen recht hebben op
andere uitkeringen, zoals de bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW of Wajong.
Het drempelbedrag om in aanmerking te komen voor de noodsteun is
vastgesteld op een inkomen van minimaal 400 euro bruto in februari,
waardoor onder meer studenten van de regeling gebruik kunnen maken.
De tegemoetkoming geldt als loon voor een periode van drie maanden,
maar wordt in een keer uitbetaald. De TOFA wordt uitgevoerd door het
UWV en de aanvraagprocedure staat 3 weken open, tot en met 12 juli.
 www.kvk.nl/corona

Hoe zit het nu met de vakantiedagen
tijdens corona? Iedere werknemer die
fulltime werkt, heeft wettelijk recht op
20 dagen per jaar. De overige dagen
zijn bovenwettelijke vakantiedagen.
Werknemers die al een vakantie hadden gepland, willen soms vanwege
corona hun vakantiedagen teruggeven, omdat zij niet op vakantie naar
het buitenland kunnen of willen.
Moet je als werkgever daar gehoor
aangeven?
Vakantie heeft een herstelfunctie.
Herstellen kan uiteraard ook thuis
of elders in Nederland. Het is aan de
werkgever om te beslissen of een
werknemer de vakantiedagen kan
teruggeven, omdat een buitenlandse
vakantie niet kan plaatsvinden. De

Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

di. 30 juni
Webinar stage lopen
Vier kenmerken van succesvolle
stagebedrijven.
10.00 – 11.00 uur
ratis aanmelden: www.burobrand.nl
G

 www.kransnotarissen.nl

werkgever heeft alle recht om dit te
weigeren. Wanneer u als werkgever
toch de vakantiedagen laat teruggeven, moet u er rekening mee houden
dat als gevolg daarvan een stuwmeer
aan vakantiedagen bij de werknemer kan ontstaan. Naast het feit dat
werknemers wellicht later in het jaar
en masse vakantiedagen willen opnemen, met alle logistieke gevolgen van
dien.
Wettelijke vakantiedagen zijn niet
afkoopbaar. Deze worden meegenomen naar het volgende jaar en vervallen, als ze niet worden opgenomen, na
zes maanden. Bovenwettelijke zijn wel
afkoopbaar, maar alleen als werkgever
en werknemer het daarover eens zijn.
Er is geen verplichting tot afkoop.
Dreigend stuwmeer
U kunt werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen als er een
stuwmeer aan vakantiedagen dreigt
te ontstaan of als er minder werk is,
maar een werknemer hoeft daar geen
gehoor aan te geven. Vakantiedagen

Philippine Hoyng

teruggeven is dus geen recht van de
werknemer en vakantiedagen bevelen op te nemen is dus geen recht
van de werkgever. Ga met elkaar in
gesprek, zodat iedereen een fijne vakantie heeft!
Philippine Hoyng
 HoyngDeMönnink
Advocatuur & Mediation
phoyng@hoyngdemonnink.nl
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ma. 29 juni
Open Coffee Haarlem
Open inloop voor ondernemers en
zelfstandige professionals.
10.00.12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
ww.opencoffeehaarlem.nl
w

De stichting kan ook ingezet worden
bij bedrijfsopvolging. Door het schenken van certificaten aan de kinderen
kan alvast wat vermogen naar hen
geschoven worden. De ondernemer
blijft zelf bestuurder van de stichting

Krans Notarissen is ook op woensdagavond geopend en heeft op
donderdagochtend voor ondernemers een telefonisch spreekuur van
8.30 - 9.30 uur.

Vakantiedagen in corona-tijden
De corona-maatregelen worden met ingang van 1 juli aanstaande versoepeld.
Eindelijk kunnen we ons met gepaste
afstand vrijer bewegen. Veel werknemers zullen dan ook graag op vakantie
willen, maar of zij ook daadwerkelijk
gaan, is de vraag.

Ook voor flexwerkers met gederfde inkomsten over de periode maart,
april en mei 2020 is er nu een noodsteunregeling: de TOFA. Via de Tijdelijke
Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten kunnen flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen een tegemoetkoming krijgen van in
totaal 1.650 euro bruto.

bedrijfsvoering. Je voorkomt daarmee
dat de zeggenschap terecht komt bij
personen die de kennis ontberen om
de onderneming goed te besturen.'

'Kortom, genoeg stof voor een goed
gesprek over de continuïteit van de
onderneming', zegt Xander Stuijt. 'En
denk ook eens aan een familiestatuut.
Dat is een document waarin je afspraken vastlegt over allerlei onderwerpen die spelen in familiebedrijven.
Bijvoorbeeld over de betrokkenheid
van kinderen, opvolgers, dividendbeleid en de missie die je met je onderneming hebt. Daarover vertel ik in
een volgende editie van Goede Zaken
graag meer.'

di. 30 juni
Goede Zaken TV
Interview met Ruud Meijer,
projectleider Waarderpolder en
coördinator ondernemers-spreekuur
gemeente Haarlem.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep
inkedin.com/company/goede-zaken
 l
wo. 1 juli
Webinar MKB Haarlem
Talentontwikkeling in corona-crisis.
16.30-19.00 uur
anmelden: www.mkb-haarlem.nl
A

wo. 1 juli
Sparkz Netwerkdiner
Netwerken, borrelen en dineren voor
ondernemers.
18.00-23.00 uur
Locatie: Groenendaal
ww.SparkzNetworking.nl
w
ma. 13 juli
Open Coffee Haarlem
Open inloop voor ondernemers.
10.00.12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
ww.opencoffeehaarlem.nl
w
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