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De continuïteit van jouw onderneming bij onverwachtse omstandigheden 

goed geregeld? 

ONVERWACHTE GERBEURTENIS 

Het kan voorkomen dat jij als ondernemer onverwachts door ziekte, ongeval of anderszins je taken 

niet kunt uitoefenen. Op gemelde situaties anticiperen door tijdige benoemingen van 

vertrouwenspersonen geeft je rust. Je beslist namelijk zelf en je bent voorbereid. Deze door jou 

aangewezen personen zijn een gevolmachtigde gedurende leven en executeur voor na je overlijden. 

Zij regelen je zaken voor jou in privé en zakelijk voor je onderneming.  

GEVOLMACHTIGDE – ZAKELIJK – PRIVÉ 

Je houdt zelf de regie door voor je onderneming een ondernemersvolmacht op te stellen en voor 

jezelf in privé door het aanwijzen van personen bij volmacht voor het behartigen van je financiële 

belangen, alsmede voor je medische en persoonlijke zaken wanneer je dit zelf niet meer kunt. 

De ondernemersvolmacht kan algeheel of beperkt zijn. Bij een algehele volmacht wordt aan de 

gevolmachtigde alle bevoegdheden verleend om de onderneming te blijven uitoefenen. Het verdient 

dan aanbeveling om aan te geven in welke hoedanigheid de gevolmachtigde de volmacht wordt 

verleend (bijvoorbeeld als bestuurder). Bij een beperkte volmacht wordt volmacht verleend voor een 

enkele handeling of voor beperkte handelingen. De mogelijkheden van de vormgeving van een 

ondernemingsvolmacht is afhankelijk van de entiteit waarin de onderneming wordt gedreven. 

Ook voor de gevolmachtigde om privézaken te regelen geldt dat je kunt kiezen voor een zo ruim 

mogelijke volmacht of voor een inperking.  

Ook toezicht om je gevolmachtigden te controleren is vorm te geven in je volmacht. 

Gemelde volmachten, ook wel genaamd levenstestament, kunnen onderhands worden opgesteld 

middels je adviseur of bij de notaris middels een notariële volmacht. 

EXECUTEUR – ZAKELIJK – PRIVÉ 

Je beslist zelf door voor na je overlijden in je testament een executeur te benoemen. Deze executeur 

is verantwoordelijk voor de afwikkeling van je nalatenschap. Hij heeft als taak de goederen van je 

nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen.  

Het is mogelijk om twee executeurs te benoemen, één voor je onderneming en één voor hetgeen je 

privé nalaat. Door het benoemen van een executeur voor je onderneming kies je zelf iemand uit die 

verstand van zaken heeft en je onderneming draaiende kan houden. Daarbij kun je bepalen hoe deze 

executeur met je onderneming om dient te gaan na je overlijden. 
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NOODPLAN – BEDRIJFSOPVOLGINGSPLAN 

Tijdige benoeming van je gevolmachtigden en je executeurs draagt bij aan een goede continuïteit van 

je onderneming bij onverwachtse gebeurtenissen. Het is jouw noodplan, waarbij jij in de regie bent 

om hetgeen je hebt opgebouwd, en uiteindelijk wilt overdragen aan de volgende generatie of aan 

een externe partij, goed na te laten. Je noodplan is een eerste onderdeel van je totale 

bedrijfsopvolgingsplan. 

Bel voor meer informatie inzake noodplanning of bedrijfsopvolgingplanning of voor een afspraak 

naar een van onze Alfa vestigingen. Ons team van accountants, fiscalisten, bedrijfskundige, juristen, 

bedrijfswaardering -deskundigen en familiebedrijf experts staan je graag te woord. 
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