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Inleiding
Partijen ‘vechten’ hun 

- in de onderstroom liggende –
conflicten uit aan het oppervlak middels de 

verdeling van (het beschikbare) geld.



STELLING 1

Partijen en hun advocaten benaderen “geld 
geschillen” en de financiering daarvan 

regelmatig als aparte vraagstukken

EENS/ONEENS?



STELLING 2

Ondernemer doet zich in 
echtscheidingsprocedure/mediation

armer voor dan hij is

EENS/ONEENS?



STELLING 3

Partner van ondernemer overvraagt vaak in 
echtscheidingsprocedure/mediation

EENS/ONEENS?



STELLING 4

Als partners op te grote voet hebben geleefd, 
heeft dat in nagenoeg alle gevallen negatieve 
consequenties voor de alimentatiegerechtigde   

(en alimentatieplichtige)

EENS/ONEENS?



Altijd maar die rekening-courantschuld… 

•Wat als rekening-courantschuld feitelijk geen lening 
is maar een winstuitdeling (lees dividend)?

•Wat is het probleem in de praktijk?
Fiscus treedt niet op! 

(Let op! 1 jan. 2023 Wetsvoorstel Excessief lenen)  



Wat vinden jullie?

OG* 400.000              Aandelenkapitaal 10.000                      
bedrijfswagens 100.000              Algemene reserve 600.000                    
Inventaris 50.000                610.000

550.000                

rekeningcourtant DGA 450.000              
Voorraden 25.000                
Debiteuren 75.000                

550.000                Langlopende schulden 550.000

Bank- en spaarrekeningen 160.000                Kortlopende schulden 100.000

1.260.000             1.260.000
* Bedrijfs OG: Marktwaarde € 500 K

(consolidatie) Marco B.V. per 31 december 2021



En wat vinden jullie hiervan?

OG* 400.000              Aandelenkapitaal 10.000                      
bedrijfswagens 100.000              Algemene reserve -                            
Inventaris 50.000                10.000

550.000                

rekeningcourtant DGA -                      
Voorraden 25.000                
Debiteuren 75.000                

100.000                Langlopende schulden 550.000

Bank- en spaarrekeningen 10.000                  Kortlopende schulden 100.000

660.000                660.000
* Bedrijfs OG: Marktwaarde € 500 K

(consolidatie) Marco B.V. per 31 december 2021



Casus Marco en Sophie
Sophie wil overeenstemming over:
•Vaststelling hoogte kinderalimentatie;
•Vaststelling hoogte partneralimentatie;
•Visie Sophie: Draagkracht Marco: 100 K salaris + 75 

extra dividend
•Uitbetaling 50% van de waarde aandelen Marco 

B.V.;   
•Geen aandeel in de per ultimo 2021 opgelopen 

rekening-courantschuld van € 450 K (2017 t/m 
2021)



Voortschrijdend (bijgestelde) inzichten

•Van ‘ongeloof’ naar ‘realiteit’

•Van ‘wantrouwen’ naar ‘vertrouwen’

•Financiering van alle “geld geschillen” 
gezamenlijk in ogenschouw nemen. 

•Wat is er mogelijk en wat niet?



Moeilijk?

Denk simpel. Voorbeeld dicht bij huis. 
• Man en vrouw met 2 kinderen hebben gezamenlijk inkomen van 65 K.
• Ze gaan elk jaar 1 x met zomervakantie (kosten 6 K) en sparen niet.
• Ze lenen bij ABN 30 K voor twee extra vakanties (VS en Bali) naast de 

reguliere zomervakantie
• Bank wenst terugbetaling

• Wat is het gevolg?? 



EINDE

Een euro kan maar 1 x worden uitgegeven

Echt waar JJ



Vragen?



Bedankt voor uw aandacht!

drs. Sander.C.M. Schilder FM RV
sander.schilder@santax.nl
0299-363510 of 06-15831119
www.santax.nl en www.santaxopleidingen.nl
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