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Het rare is dat al die overwegingen weg lijken te vallen als de onderneming BV Nederland heet. Van die onderneming zijn we 
allemaal financier. Maar we vragen ons op de één of andere manier niet af of het bedrijfsplan wel goed in elkaar steekt. En we 
lijken ook niet te hoeven weten wat het rendement op onze investering is. Daarbij komt ook nog eens dat we ervan uit kunnen 
gaan dat de plannen een beperkte geldigheidsduur hebben. En toch financieren we allemaal volop mee.

‘Wanneer ik de keus zou hebben, zou ik nooit in Bv Nederland investeren’

In mijn vorige column stelde ik de belasting van woon-werkverkeer aan de orde. Dat plan is alweer van tafel. Ook de paniek 
omtrent de bijtelling privégebruik auto is voor niets geweest. Ondanks de labiele besluitvorming zijn dat tenminste nog goede 
uitkomsten. Maar nu wordt de levensloopregeling nog even aangepakt. Wie op 31 december 2011 een tegoed had van minder dan 
3000 euro moet het hele tegoed in 2013 opnemen. Die opname wordt natuurlijk wel belast. Logisch toch?
Wat dacht u trouwens van de verhuurdersheffing? Woningcorporaties zien miljoenen opgaan in rook, maar ook kleinere ver-
huurders van meer dan tien huurpanden krijgen te maken met deze staatskas spekkende maatregel. En dan heb ik het nog niet 
eens gehad over de zorgpremieheffing. Inkomenspolitiek van het zuiverste water die gelukkig niet bedreven gaat worden. Alleen, 
wat ervoor terugkomt? Jawel, belastingverhoging. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Hypotheekrenteaftrek? Ook zo’n fraai 
staaltje van ‘betrouwbare directiebesluiten’.

‘Ja, ondernemer... Dat bent u!’

Wanneer ik de keus zou hebben, zou ik nooit in de directie van BV Nederland investeren. Mij te link, om het zo maar eens te 
zeggen. Het ontbreekt op z’n minst aan financiële visie. Maar waar u als ondernemer moet ploeteren en smeken om een stukje 
financiering te krijgen, heeft BV Nederland een bank achter zich staan met een onbeperkte kredietlimiet. Ja, ondernemer... Dat 
bent u! Ik heb dan ook bewondering voor u. U krijgt die plannen als ‘bankier’ om uw oren, u kunt er niets aan veranderen en 
moet gewoon doorgaan met ‘investeren’. Maar u kijkt naar de omstandigheden en past uw handelwijze daarop aan. Soms tegen 
de stroom in, maar wel op een vaste koers. Daar kan onze nationale directie nog heel wat van leren.  
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We financieren  
allemaal volop mee

Stelt u zich eens voor dat u financier bent. Op een dag  

wordt u benaderd door een ondernemer met het verzoek  

voor een lening. Natuurlijk wilt u dan het nodige weten. Wat 

voor persoon is de ondernemer? In welke branche werkt hij 

of zij? Hoe ziet het bedrijfsplan eruit? Zijn de prognoses goed 

onderbouwd? Hoe zeker is het dat ik het geld terugkrijg?  

Met andere woorden: heeft u vertrouwen in de ondernemer  

en het bedrijf, wat is de ondernemer met het geld van plan  

en hoeveel profijt kunt u ervan verwachten. uitstekende over-

wegingen die elke financier maakt en die ik ook zou maken.


