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Aandacht voor de 
ondernemer,
samen vooruit 

Zekerheid en inzicht op het snijvlak van familie- en bedrijfsbelangen

CROP family services



Specialist MKB+ 
ondernemingen

Vertrouwensrelatie door 
persoonlijke ambitie

Integrale aanpak door 
“one-stop-shop” principe 

Wereldwijd verbonden
ook voor internationale 

vraag stukken 

CROP family services biedt 

dienstverlening aan familiebedrijven en 

vermogende families. 

Wil je meer rust, zekerheid en inzicht 

op het snijvlak van familie- en 

bedrijfsbelangen? Neem dan contact 

op met één van onze adviseurs. 
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Inzicht op het snijvlak van familie- en bedrijfsbelangen

Wie is family services?

CROP accountants & adviseurs heeft meer dan 55 jaar ervaring 
in het adviseren en begeleiden van familiebedrijven en hun 
families. Door de kennis en ervaring met familiebedrijven draagt 
CROP actief bij aan het inrichten van de governance structuur 
van familiebedrijven en vermogende families. De adviseurs van 
CROP delen actief hun kennis hoe structuren verbeterd kunnen 
worden en ondersteunen bij het uitwerken van de gewenste 
structuur, zoals de inrichting van een RvC, RvA, een familiefonds 
of een Stichting Administratiekantoor.

CROP heeft diverse specialisten in huis zoals 
fiscalisten, accountants, juristen, pensioenspecialisten, 
financieringsspecialisten, waarderingsspecialisten, mediators en 
financieel planners. 

Door een nauwe samenwerking tussen de specialisten bieden we 
een geïntegreerde aanpak en worden vragen vanuit verschillende 
invalshoeken bezien. De dienstverlening van CROP kenmerkt 
zich door een persoonlijke en pro-actieve aanpak. Wij kennen en 
begrijpen onze klanten. Wij houden de regie in de verschillende 
processen, zodat jij je kunt blijven concentreren op het 
ondernemen en meer tijd hebt voor andere zaken. 

De dienstverlening van CROP family services richt zich op de 
volgende drie thema’s:

Familiebedrijf

Estate planning Vermogensmanagement

FAMILY SERVICES
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Voor wie?

Dienstverlening aan familiebedrijven en vermogende families

Familiebedrijven

Familiebedrijven kenmerken zich door een langetermijnvisie, 
continuïteit van de onderneming en een nauwe betrokkenheid 
van de familie. Als ondernemer binnen een familiebedrijf maak je 
keuzes in het belang van het bedrijf, maar ook in het belang van de 
familiewaarden. Het is daarbij soms lastig om een goede balans te 
vinden tussen beide belangen.

Misschien vraag je je af of je alles goed geregeld hebt, zowel 
zakelijk als privé, bijvoorbeeld als jou of je familie iets overkomt. 
Overweeg je je onderneming over te dragen aan de kinderen, 
of ben je benieuwd of je jouw doelen op financieel gebied kunt 
realiseren. De specialisten van CROP family services staan voor 
je klaar om jou te begeleiden bij fiscaal-juridische en financiële 
vraagstukken binnen het familiebedrijf en het vermogen. 

CROP family services adviseert op het snijvlak tussen zakelijk en 
privé en zorgt voor een optimale balans, zodat jij je kunt blijven 
focussen op je onderneming.

Vermogende families

Als vermogende familie wil je het familievermogen laten 
groeien en beschermen. Je denkt misschien na over privacy, 
vermogensoverdracht naar de (klein)kinderen of bepaalde 
maatschappelijke doelen die je zou willen ondersteunen 
tijdens leven, maar ook over de gevolgen van een overlijden of 
echtscheiding binnen de familie.

Wij begeleiden vermogende families bij het realiseren van hun 
doelen, zodat jij en je familie kunnen blijven genieten van het 
familievermogen. 
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Familiebedrijf 

Door de nauwe betrokkenheid van de familie in familiebedrijven 
staat de continuïteit van de onderneming voorop en is er over het 
algemeen een lange termijn visie. Bij de besluitvorming spelen de 
familiewaarden binnen het bedrijf een belangrijke rol. De basis 
van een familiebedrijf begint bij een goede governance structuur: 
hoe is de wijze van besturen gestructureerd in combinatie met 
eigendom van het bedrijf en zeggenschap hierover.  

Daarnaast spelen bij familiebedrijven specifieke vraagstukken, die 
een belangrijkere rol spelen dan bij niet-familiebedrijven. Hierbij 
kan worden gedacht aan:

 bedrijfsopvolging
 onderscheid tussen economisch en juridisch eigendom van 

 het onderneming- en/of privé-vermogen
 afscheiding van (ondernemings)vermogen
 testamentbegeleiding i.c.m. aandelen in het familiebedrijf
 begeleiding bij de structurering van het familiebedrijf
 bedrijfswaardering in verband met opvolging kinderen
 financiering van het familiebedrijf in combinatie met 

 familievermogen

Hoe pakken we het aan?
Met een team van specialisten bekijken we de blauwdruk van 
je familiebedrijf. Hierbij kijken we naar verschillende aspecten, 
zoals de governance structuur, de zeggenschap in combinatie met 
eigendom, hoe is de opvolging geregeld, etc. 

Omdat ondernemen niet statisch is maar een reis met diverse 
hoogte- en soms dieptepunten, is de aandacht van CROP family 
services voor je familiebedrijf een continu proces. Omdat CROP 
alle specialisten in huis heeft , is CROP family services in staat om 
alle aandachtsgebieden van het familiebedrijf goed te 
blijven monitoren.
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Estate planning 

Estate planning gaat over de bescherming en de toekomst van 
vermogen. Wie krijgt wat als je overlijdt en welke gevolgen heeft  
dat financieel? Binnen estate planning speelt het huwelijks 
vermogensrecht een belangrijke rol. Moet er jaarlijks worden 
verrekend of alleen bij echtscheiding en/of overlijden? Op welk 
deel heeft  jouw partner bij echtscheiding recht? Veel ondernemers 
vinden het belangrijk dat de continuïteit van de onderneming 
niet in gevaar komt. Sluiten de huwelijkse voorwaarden en het 
testament hier wel op aan? Estate planning is een onderdeel 
van financiële planning. Bij estate planning gaat het ook om de 
maatregelen die nu kunnen worden getroff en om de verschuldigde 
erfbelasting in de toekomst te beperken. 

De begeleiding en advisering door de specialisten van CROP family 
services ziet binnen dit thema op:

 huwelijkse voorwaarden
 testament
 levenstestament
 vermogensoverdracht naar de (klein) kinderen
 echtscheiding 

Hoe pakken we het aan?
Ons team van specialisten brengt samen met jou jouw wensen 
en doelen in kaart. We beoordelen aan de hand van het huwelijks 
vermogensregime en de bestaande (levens) testamenten welke 
aandachts- en verbeterpunten er zijn. Het is immers belangrijk dat 
de regelingen goed op elkaar aansluiten. Als er wijzigingen moeten 
worden doorgevoerd leggen wij contact met jouw notaris. Ook 
kunnen wij een schenkingsplan op maat opstellen. Maar ook in 
een periode van (echt) scheiding staat het team van CROP family 
services voor je klaar. 
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Vermogensmanagement

Onder vermogensmanagement verstaan wij onder andere 
vermogensplanning, waarbij de specialisten van CROP family 
services samen met jou bekijken wat jouw doelen en wensen zijn 
op het gebied van:

 financiële planning
 anonimisering van vermogen
 zeggenschap over vermogen
 tax planning
 familiestichting / ANBI 

Hoe pakken we het aan?
Door middel van een financieel plan wordt inzicht gegeven in jouw 
financiële situatie en de verschillende mogelijkheden. Daarbij 
kijken we goed naar de haalbaarheid van de doelen en wensen 
en doen we aanbevelingen om jouw doelen te realiseren en jouw 
financiële positie te verbeteren. 

Ons team van specialisten denkt naast inkomens- en 
vermogensplanning ook mee over de structurering van jouw 
vermogen. Sommige bezittingen of beleggingen kunnen beter 
in een B.V. worden gehouden, ander vermogen beter in privé. 
Wij begeleiden jou en je familie ook bij het oprichten van een 
familiefonds, een familiestichting of eigen ANBI. 
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Arnhem
Mr. E.N. van Kleff ensstraat 4
6842 CV Arnhem

  +31 (0)26 351 02 28
  arnhem@crop.nl

Ede
Rubensstraat 215 C
6717 VE Ede

  +31 (0)318 648 148
  ede@crop.nl

Hoofddorp
Opaallaan 1208
2132 LN Hoofddorp

  +31 (0)23 562 62 48
  hoofddorp@crop.nl

Nieuwegein
Marconibaan 59 B
3439 MR Nieuwegein

  +31 (0)30 604 00 35
  nieuwegein@crop.nl

Amersfoort
De Brand 40
3823 LL Amersfoort

  +31 (0)33 463 57 27
  amersfoort@crop.nl

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd.
Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de 
gevolgen hiervan. Verschijningsdatum: april 2021.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van het lezen van deze brochure nog vragen, of kunnen wij je 
ergens mee helpen? Neem dan contact op met één van onze family services adviseurs via 
familyservices@crop.nl of ga naar www.crop.nl/family-services voor meer informatie.

Machteld Bijkerk

Herber BloklandAnnuska Wolff-Cuppens

e-mail
mbijkerk@crop.nl

telefoon
+31(0)88 426 30 68

e-mail
hblokland@crop.nl

telefoon
+31(0)88 426 32 08

e-mail
awolff @crop.nl

telefoon
+31(0)88 426 30 10

Ton van Deijl

e-mail
tvandeijl@crop.nl

telefoon
+31(0)88 426 31 34


