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Uitblinken als familie bedrijf: Over verantwoord en 
verantwoordelijkheid gesproken. 

 
  
Het familiebedrijf mag zich verheugen in een steeds toenemende publiciteit. De 

“Familiebedrijven Award” die op 15 januari 2013 is uitgereikt aan Gassan Diamonds in 

Amsterdam is daarvan weer een bevestiging. Deze en andere nationale en internationale 

erkenningen geven een duidelijk gezicht aan succesvolle familiebedrijven en families, die 

soms al generaties lang dagelijks hard knokken om het succes voor elkaar te krijgen. Het is 

dan ook goed dat er nog meer erkenning komt voor de toegevoegde waarde van het 

familiebedrijf voor de economie, maar zeker ook voor hun duurzame omgang met klanten, 

leveranciers en medewerkers. Continuïteit en rentmeesterschap staan op plek nummer één. 

Innovatie en oog en oor voor mens, maatschappij en milieu zitten in het DNA. 

 

Verantwoording en verantwoordelijkheid. Beide begrippen zijn van nature verweven met 

ondernemende families. Als continuïteit en rentmeesterschap hoog in het vaandel staan, wik 

je en weeg je als bestuurder alle te nemen besluiten, en betrekt veel meer factoren dan 

alleen financiële. In deze I-paper bespreken wij drie onderwerpen waarbij dat in het 

bijzonder geldt. 

 

Het eerste onderwerp betreft verantwoord eigenaarschap; hoe kun je dat inrichten als 

familie naar elkaar en naar het bedrijf? Het tweede onderwerp is verantwoord 

(maatschappelijk) ondernemen; welke verantwoordelijkheid voel je daarvoor en hoe uit 

je dat in je bedrijfsvoering? Het derde en laatste onderwerp behandelt misschien wel de 

lastigste vragen die je aan iemand kunt stellen over het verantwoord omgaan met 

persoonlijke risico’s. Hoe verantwoord heb je de zaken rondom het voortbestaan van je 

bedrijf geregeld als jezelf iets overkomt?  

 

Wederom wensen wij u veel leesplezier en horen graag uw commentaar, vragen of feedback 

op deze of andere onderwerpen die u aan het hart gaan. 

 
Het gehele Mesa-team 
 
Francois Carstens  Maurits Bruel  Jurgen Geerlings 
 
Michiel Alewijnse  Ellen Aptroot  Joost van Hamel 
 
 
 
 
 
 
* MESA fbc B.V. is als onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het optimaliseren van de samenwerking en wisselwerking 
tussen familie en onderneming nu en voor de toekomst. Van waarden en strategie tot opvolging- en governance vraagstukken.  
Deze I- paper mag ter inspiratie verveelvoudigd en/of geciteerd worden zonder voorafgaande toestemming van 
bovengenoemde auteurs mits juiste- en volledige bronvermelding plaatsvindt. (MESA I-Paper Q1/2013  Uitblinken als 
familiebedrijf). 
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Verantwoordelijkheid  - Verantwoord eigenaarschap 
 

De eenheid van de familie als randvoorwaarde voor een constructieve 

betrokkenheid bij het bedrijf (door Jurgen Geerlings) 
 

Steeds meer raakt bekend dat familiebedrijven zich van andere bedrijven onderscheiden 

door de sterke betrokkenheid van de eigenaren. Als deze betrokkenheid vanuit een positief 

kritische en constructieve instelling haar invulling krijgt, is de prestatie van een 

familiebedrijf gemiddeld gezien in alle opzichten beter dan een niet-familiebedrijf. Het 

familiebedrijf profiteert dan immers van geduldig kapitaal met een gunstige 

risico/rendement afweging op de lange termijn. Geduldig kapitaal is het resultaat van een 

dialoog binnen een familie die zich bewust is van haar verantwoordelijkheden tegenover het 

bedrijf en die zich dus als een verantwoord eigenaar gedraagt. Dat vergt een bijzondere 

inspanning van de familie zelf en niet alleen in haar rol als eigenaar van het bedrijf. 

Doorlopend werken aan de eenheid binnen van de familie is het devies, een eenheid die op 

haar beurt is verankerd in een sterke verbondenheid en saamhorigheid.  

 

Een sterke eenheid binnen de familie bevordert de betrokkenheid van de familie eigenaren 

bij het bedrijf. Daarmee is het een belangrijke stuwer voor het lange termijn succes van het 

bedrijf. In dit artikel worden enkele randvoorwaarden besproken voor het cultiveren van 

een sterke eenheid binnen de familie die wij kunnen optekenen uit onze ervaringen met 

verschillende succesvolle familiebedrijven. We hebben het dan over de gedeelde 

familiewaarden, het beginsel van ‘fair process’, het familieberaad en het familiestatuut. 

 

Gedeelde familiewaarden 

 

Familiewaarden vormen de basis van de identiteit van de individuele familieleden en de 

cultuur van het bedrijf. Familiebedrijven die zich bewust zijn van hun cultuur kunnen aan 

hun ‘stakeholders’ beter uitleggen waar zij voor staan. Ook hebben zij ten opzichte van de 

niet-familiebedrijven een streepje voor omdat hun cultuur een bestendige grondslag kent: 

de familiewaarden. Althans, als deze familiewaarden ook daadwerkelijk door iedereen uit de 

familie worden herkend, uitgedragen en vanuit een eenduidige interpretatie en beleving van 

de ene generatie aan de andere generatie worden overgeleverd. Dat is bij uitstek een proces 

dat zich binnen de familie afspeelt en niet binnen de Ava. Het zijn de ouders uit de senioren 

generatie die daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Vanuit de Ava kan wel het initiatief 

worden genomen om te starten met de discussie over de familiewaarden, zodat deze 

expliciet worden gemaakt en houvast gaan bieden voor het versterken van de eenheid 

binnen de familie. Het aantrekkelijke van de familiewaarden is dat familieleden die geen 

eigenaar zijn en ook niet in het bedrijf werkzaam zijn, hieraan een bijdrage kunnen leveren. 

Het draagvlak binnen de familie voor de voortzetting van het bedrijf wordt er mee gesterkt. 
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“Fair process”  

 

Een dialoog over de eenheid van de familie heeft alleen zin als iedereen die er toe doet zich 

er bij betrokken voelt en zich ook serieus genomen voelt. Deze uitgangspunten vallen in 

onze praktijk onder de noemer van het ‘fair process’. Simpel gezegd komt dit neer op het 

principe van hoor en wederhoor, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Om te 

beginnen moet men vaststellen wie er toe doet in dit proces en hoe de discussie moet 

worden georganiseerd. Voorkomen moet worden dat leden van de familie een stilzwijgende 

tegenstander worden van de beslissingen die betrekking hebben op de relatie tussen het 

bedrijf en de familie. Er is immers geen behoefte aan stoorzenders die op een indirecte 

wijze, veelal via de informele communicatie, de besluitvorming en/of de uitvoering van 

besluiten gaan beïnvloeden. Met de inzet van verschillende werkvormen kan je familieleden 

met verschillende rollen en posities betrekken bij het proces.  

Een veelvoorkomende vraag is: Moeten de (aangetrouwde) partners meedoen in de 

discussie over de familiewaarden en andere onderwerpen over de relatie tussen de familie 

en het bedrijf? Vaak geldt, dat hoe meer zij kunnen meedoen, hoe groter het draagvlak en de 

eenheid binnen de familie. Dat hangt uiteraard af telkens van de specifieke karakteristieken 

en omstandigheden van elke situatie. Soms is het verstandig om met een kleine groep 

aandeelhouders te starten, zeker als men nog geen ervaring heeft met het voeren van een 

dialoog over de relatie tussen de familie en het bedrijf. In dat geval kan je met elkaar 

vaststellen hoe de (aangetrouwde) partners vertrouwd worden gemaakt met de uitkomsten 

of gaandeweg het proces zullen aanhaken. Hoe beter de betrokkenheid van de partners is 

geregeld, hoe kleiner de kans dat hun invloed verkeerd uitpakt voor de eenheid binnen de 

familie.  

 

Vooral voor derde generatie familiebedrijven is de open dialoog en brede betrokkenheid een 

belangrijke randvoorwaarde voor de eenheid binnen de familie en daarmee een belangrijke 

succesfactor voor het bedrijf. Wij achten het daarom verstandig dat ouders in de tweede 

generatie, liefst al in de eerste generatie, de verantwoordelijkheid nemen om een open 

dialoog aan te gaan met de kinderen om hen vertrouwd te maken met de uitdagingen van 

het verantwoord eigenaarschap.  

 

Familieberaad 

 

Het familieberaad roep je in het leven om een effectieve en structurele communicatie binnen 

de familie te waarborgen. Het familieberaad dient primair om een gemeenschappelijke visie 

te formuleren op de toekomst van het bedrijf en de rol daarbij van de familie. Met een goed 

georganiseerd familieberaad kan de identiteit van de familie en onderlinge verbondenheid 

een gezicht krijgen. Het is het platform waarin je het familiebelang met het bedrijfsbelang in 

verband brengt om te voorkomen dat deze elkaar gaan doorkruisen. Aan de hand van de 

concrete gespreksonderwerpen van het familieberaad krijgen vaak onuitgesproken 

gevoelens en verwachtingen, informeel een plaats in het gesprek. Vanuit het familieberaad 

bewaakt de voorzitter de juiste naleving van de beginselen van het ‘fair process’.   

 

Het familieberaad is bovendien een schakel in het ondernemingsbestuur, omdat deze kan 

dienen voor de raadpleging van de eigenaren bij belangrijke beslissingen die het bedrijf en 
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(direct of indirect) de familie aangaan. Naarmate de familie zich ontwikkelt, ziet zij zich 

steeds weer geconfronteerd met nieuwe dilemma’s en vraagstukken. Daardoor wijzigen ook 

de agenda, de functie, de samenstelling en het karakter van het familieberaad. Vooral 

wanneer de familie groter wordt, blijkt het familieberaad een nuttig overleg orgaan om 

bijvoorbeeld een bredere betrokkenheid van de familie bij de discussie te bevorderen (de 

partners van de eigenaren, de volgende generatie), om familieteams te smeden of om 

familiegerichte faciliteiten in te richten. Dergelijke inspanningen, mits goed voorbereid en 

gecoördineerd, bevorderen in hoge mate de eenheid van de familie. 

 

Familiestatuut 

 

In sommige gevallen is het verstandig om de familiewaarden en visie op de toekomst van het 

bedrijf vast te leggen in een familiestatuut. Daarmee beklink je het eindresultaat van de 

eerder bedoelde dialoog. In een familiestatuut komen de spelregels die de relatie tussen de 

familie en bedrijf raken. Er staan bijvoorbeeld bepalingen in over de eigendom en 

zeggenschap van het bedrijf, de communicatiestructuur en overleg procedures. Als de 

familie binnen het bedrijf vertegenwoordigd is, staan er meestal ook bepalingen in over de 

toetreding en uittreding van familieleden en over de bezoldiging van familieleden en andere 

financiële aangelegenheden opgenomen. Als er geen familieleden werkzaam zijn in het 

bedrijf en de familie dus meer op afstand staat, komt het accent eerder te liggen op de 

onderlinge verbondenheid en rol als eigenaar en de wijze waarop men de invloed op het 

bedrijf wenst te onderhouden.  

 

Kortom, in het familiestatuut zijn de beginselen van goed bestuur in verschillende situaties 

helder uiteengezet. De spelregels kunnen uiteraard worden aangepast afhankelijk van de 

ervaringen en wijzigende inzichten en omstandigheden. Uit onze praktijk blijkt, dat het 

proces waarmee het familiestatuut tot stand komt, ook een zeer positief effect heeft op de 

eenheid van de familie. Voorwaarde is wel dat deze gemeenschappelijke inspanning van de 

familie goed wordt begeleid. 

 

-.-.-. 
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Verantwoordelijkheid – People, Planet, Profit                                            

(door Maurits Bruel) 

 

Familiebedrijven staan erom bekend meer aandacht te hebben voor de lange termijn en zich 

meer verantwoordelijk te voelen voor de omgeving waarin ze opereren, hun medewerkers, 

partners, duurzaamheid en ethiek. Actief zijn op die vlakken is vaak een kwestie van 

opvoeding en familiewaarden, maar er structureel aandacht aan besteden in het 

familiebedrijf vergt meer dan dat. Hoe kan een familie de drijvende kracht zijn achter de 

“triple bottom line”: People, Planet en Profit? 

Duurzaam ondernemen, Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO), Corporate 

Social Responsibility (CSR), People Planet Profit (PPP)zijn allemaal termen om aan te geven 

dat het bij de betreffende onderneming gaat om meer dan geld alleen. De manier waarop het 

bedrijf rendement maakt, wordt ook steeds transparanter. Zowel vanwege maatschappelijke 

druk, wettelijke maatregelen als persoonlijke en familiewaarden, benoemen steeds meer 

bedrijven expliciet ook andere doelstellingen dan rendement in hun missie en strategie. 

Bij een familiebedrijf is het logisch dat daarbij gezocht wordt naar een aansluiting tussen 

waarden van de familie en de prioriteiten op het gebied van MVO voor de onderneming.  De 

eerste keuze die een familie maakt is: welke thema’s passen het beste? Gaat het om 

duurzame materialen? Ondersteuning van de lokale economie op productieplekken? CO2 

emissie? Goede arbeidsomstandigheden en sociaal beleid? Op al deze gebieden zijn 

algemeen aanvaarde normen en wettelijke regelingen het minimum om aan te voldoen. De 

vraag is hoe ver de familie boven die norm uit wil komen. Het ambitieniveau bepaalt de 

familie zelf, net als de financiële ruimte die daarvoor beschikbaar is.  

Duurzaamheid 

Duurzaam produceren is een van de veel gehoorde wensen van (familie) bedrijven. Dat 

vergt echter een sterk commitment van het bedrijf, dat daarvoor de steun van de 

aandeelhouders en de familie hard nodig heeft. De familie Rutten bijvoorbeeld wilde het 

Gulpener bier volledig duurzaam maken: daarbij werd gekeken naar ingrediënten, water, 

energie, alle aspecten van het bier brouwen. Dat vergde investeringen en leidde tot hogere 

inkoopprijzen, waardoor zelfs veel medewerkers niet geloofden dat het economisch 

haalbaar was om deze strategiewijziging door te voeren. De familie heeft jarenlang 

volgehouden en langzamerhand de medewerkers meegekregen in hun gedachtegoed. Als 

aandeelhouders hebben ze geduld moeten oefenen en risico genomen, de eerste jaren was 

het ook niet rendabel om duurzaam te produceren. Maar de aanhouder won: de 

familiewaarden leidden bovendien tot een strategische positie die niet zomaar te kopiëren is 

door bedrijven die korte termijn rendement nastreven. 

Wie voor wil lopen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zou dat 

overigens niet moeten benaderen als een kostenpost per definitie. Natuurlijk kan het zijn dat 

de kosten stijgen, maar door innovatie te stimuleren kan er soms ook een win -win situatie 

bereikt worden. Niet altijd, maar het is de moeite waard ernaar te streven.  
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Gemiddeld genomen is het nu al zo dat bedrijven met een duurzame strategie innovatiever 

zijn en hogere financiële rendementen laten zien. Zo introduceerde Van Wijhe Verf een 

nieuwe lijn wandverven met aardappelzetmeel als bindmiddel. Dat bleek niet alleen 

milieuvoordelen te hebben, de verf wordt door de gebruikers ook nog eens als fijner en 

beter ervaren. Dit soort ontwikkelingen komt alleen tot stand als de familie echt een passie 

heeft voor innovatie en duurzaamheid, en voor de business waarin ze opereren. Zonder 

persoonlijke betrokkenheid komt er niets van de grond. 

Sociale aspecten 

Veel familiebedrijven hechten van oudsher waarde aan een goede band met hun 

medewerkers en de lokale gemeenschap waarin ze opereren. Dat levert meer loyaliteit en 

meer productiviteit op, maar soms ook minder vernieuwingsdrang. De kunst is om in deze 

tijd van veranderende arbeidsrelaties het goede van de sterke band met mensen vast te 

houden, zonder “life time employment” meer te verwachten of te kunnen bieden. Dat kan 

alleen door enerzijds een duidelijke meerwaarde te zijn als werkgever voor medewerkers, 

en anderzijds een duidelijke binding op basis van waarden te creëren. Die binding op basis 

van waarden kan door families veel authentieker vorm krijgen en leiden tot een goede 

reputatie op de arbeidsmarkt (werkgeversmerk), beter gemotiveerd personeel en een grote 

groep ambassadeurs in de vorm van ex-medewerkers. 

De kansen voor familiebedrijven worden nog versterkt door de trend van verlies aan 

vertrouwen in de betrokkenheid en integriteit van leiders. In Nederland is dat nog sterker 

dan elders, getuige de meest recente resultaten van de Internationale Edelman Trust 

barometer. Nergens anders is het verschil tussen het vertrouwen in instituties en het 

vertrouwen in leiders zo groot. Wij vertrouwen onze systemen, maar niet de mensen die ze 

runnen. Leiders van familiebedrijven kunnen daarop de positieve uitzondering vormen, 

omdat zij veel geloofwaardiger zijn in hun focus op de langere termijn en sturing op basis 

van waarden. 

Filantropie door familie of bedrijf? 

Verwant aan het thema verantwoord ondernemen is het thema filantropie. Daarbij speelt de 

vraag: is filantropie iets is voor het bedrijf, de familie als geheel of de individuele 

familieleden? Het is lastig om daarin de juiste balans en afspraken te maken, wat erin 

resulteert dat er in veel gevallen helemaal geen goede afspraken zijn en iedere partij doet 

wat hem goeddunkt. Het is aan de familie om de discussie op te starten en haar eigen positie 

te bepalen, om vervolgens naar het bedrijf en de familieleden te communiceren zodat de 

verschillende activiteiten niet los naast elkaar plaatsvinden maar met elkaar zijn afgestemd 

en elkaar wellicht zelfs kunnen versterken. 
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Tips voor het ondernemen van actie 

1. Bespreek wat voor belang de familie hecht aan verantwoord ondernemerschap: 

willen ze een voorloper zijn of een snelle volger? Of leeft het thema helemaal niet? 

Betrek de volgende generatie en laat ze een kritisch klankbord vormen. 

2. Kies een focus: je kunt niet overal in uitblinken. Kijk daarbij naar de familiewaarden 

maar ook naar de competenties die in bedrijf en familie aanwezig zijn. Maak een 

inventarisatie! 

3. Ook al kiest de familie voor een positie in de voorhoede op één deelaspect, het gevolg 

zal zijn dat er kritischer gekeken wordt naar alle aspecten van de bedrijfsvoering en 

het voorbeeldgedrag van familieleden. Maak daarom goede afspraken op meerdere 

vlakken. Kies de leiders van binnen of buiten de familie niet alleen op basis van 

competenties, maar ook op basis van hun persoonlijke waarden en gedrag op het 

gebied van maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 

4. Combineer verantwoord ondernemen met innovatie om win -win situaties te 

creëren. 

5. Laat filantropie niet over aan het vrije spel der krachten, maar probeer duidelijke 

afspraken te maken over de verwachtingen op dat vlak aan familie en bedrijf. 

Daarmee wordt ook de ruimte gecreëerd voor individuele familieleden om daarnaast 

hun eigen activiteiten te ontplooien. 

 

Niet iedereen hecht evenveel belang aan de noemer maatschappelijk ondernemen. Het gaat 

ook niet om de vlag, maar wel om de lading. De wereld voor onze kinderen krijgt nu vorm, 

de keuze die we hebben is niet die van het al dan niet dragen van verantwoordelijkheid 

daarvoor, want die verantwoordelijkheid hebben we. De keuze is wat we met die 

verantwoordelijkheid doen. 

 

-.-.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10/12 

 

 

Het verantwoord omgaan met persoonlijke risico’s                                              

(door Francois Carstens) 

 

In gesprek met onze relaties bespreken wij veelvuldig het onderwerp opvolging bij 

bedrijfsoverdracht. Het liefst natuurlijk overdracht binnen de familie en aan de juiste 

persoon met de juiste kwaliteiten en via een proces en dialoog waardoor het draagvlak voor 

de binnenkomende generatie groot is bij alle belanghebbenden. Een gevoeliger onderwerp 

blijkt keer op keer als we andere continuïteitsrisico’s aankaarten zoals (voor) overlijden; 

arbeidsongeschiktheid; eerder stoppen met werken of echtscheiding. In de literatuur* ook 

wel O.A.S.E. momenten genoemd. 

Bij zijn- of haar aantreden heeft de gemiddelde familiebestuurder zo’n 22 jaar voor de boeg 

waarbinnen de leiding van het bedrijf in diens handen is. Het opschuiven van de 

pensioensgerechtigde leeftijd in Nederland maar soms ook de onzekerheid rond de eigen 

(tijdige) opvolging brengt met zich mee dat de termijn van 22 jaar bij leven en welzijn 

eerder verlengd dan ingekort gaat worden. Helaas moeten veel ondernemers toch eerder 

afhaken. Onderzoek* laat zien dat dit opgaat voor maar liefst 41% van de ondernemers voor 

jonger dan 60 jaar. In het Boek “ valkuilen bij familieoverdracht” van Geert Mikkers** wordt 

de neergang van het familiebedrijf Boekos Food en het uiteenvallen van de familie 

besproken nadat de grondlegger plotseling was overleden. Een omgekeerde “apenkooi” 

waardoor een machtsvacuüm in de familie ontstond en het bedrijf ter ziele ging. Een situatie 

die geen enkele ondernemer zichzelf en zijn familie zou willen wensen. Niet een verhaal om 

vrolijk over te worden. 

Weinig mensen en dus ook ondernemers vinden het niet leuk om over dit soort 

onderwerpen eens goed na te denken en actie te ondernemen. Onze praktijk leert ons dat 

familiebestuurders bij uitstek wel bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen op 

bovengenoemde punten ondanks de worsteling en de keuzes die soms gemaakt moeten 

worden. Met onderstaande aandachtspunten hopen wij hen op weg te helpen. 

Continuïteit van familie 

Het verlies van een vader of moeder is op zich al een treurig moment.  Bij het wegvallen van 

iemand die ook de leiding heeft van het bedrijf, vervalt daarmee ook een stuk historie, know-

how en contacten. Sommige families hebben de traditie om eens in de zoveel tijd een boek 

uit te geven waarin de familiehistorie wordt beschreven en telkens weer wordt 

geactualiseerd. Andere families laten het familieverhaal op andere wijze optekenen of in het 

familiestatuut verankeren. Bij onverhoopt  overlijden van een sleutelpersoon ligt hiermee 

een stuk historie vast. Citaat van een ondernemer “Als je niet weet waar je vandaan komt, 

weet je ook niet waar je naar toe gaat”.  Het (plotseling) overlijden van de sleutelpersoon 

heeft niet alleen gevolg voor de opvolging in de leiding van het bedrijf maar ook voor de 

opvolging  in de (soms informele) rol van hoofd van de familie die de overledene heeft 

gespeeld.  
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Zeker in 2e of 3e generaties ondernemende families is het verstandig dat het duidelijk is wie 

de opvolger wordt als voorzitter van de familie en het familieberaad. De communicatie van 

familie met het bedrijf ( directie en RvC/RvA )kan dan ondanks de treurige gebeurtenis toch 

doorlopen.  

Eventuele arbeidsongeschiktheid is eveneens een punt van aandacht. Ondanks de vaak 

aanzienlijke kosten die ermee gemoeid zijn, zijn wij toch sterk voorstander van een goede 

arbeidsongeschiktheid verzekering. Daarmee leg je het inkomen op een bepaald peil vast en 

voorkom je dat je tot in lengte van dagen afhankelijk blijft van het bedrijf waarvoor je niet 

meer kunt werken.  

Continuïteit van eigendom en zeggenschap 

Veel families hebben hun aandelenbezit in hun bedrijf ondergebracht in een Stichting 

Administratiekantoor (STAK.)en daarvoor certificaten terug gekregen. Daarmee regelen ze 

dat de zeggenschap via het bestuur van de STAK wordt uitgeoefend en zij zelf het juridisch 

eigendom en dus de vermogensrechten behouden. Een dergelijke certificering kan 

buitengewoon goed en efficiënt werken zeker als het aandeelhouderschap over vele 

eigenaren is verdeeld. Bij overlijden komen wij echter  vaak onwenselijke situaties tegen 

waarin de directie van het bedrijf tevens enig bestuurder van de STAK is soms samen met 

aangehuwde partner. Van opvolgende bestuurders bij overlijden is geen sprake ofwel de 

opvolgende bestuurders zijn inmiddels gepensioneerd of overleden en hebben geen weet, 

kennis en kunde (meer) van hun taak. Op een goede taakvervulling van de kant van het 

bestuur mag dan niet worden gerekend. De aandeelhouders zelf zijn vaak te weinig 

betrokken bij het bedrijf om de juiste beslissingen te nemen en kunnen überhaupt pas 

optreden als een lange juridische procedure rond (het opheffen van) de STAK is afgerond. 

En dat in een situatie waarin klanten, leveranciers of nerveuze bankiers soms ingrijpende 

beslissingen noodzakelijk maken. Als ondernemer is het echt raadzaam te voorkomen dat je 

erfgenamen (zie ook de Mikkers /Boekos food case) in een dergelijke situatie terechtkomen. 

In de praktijk levert een dergelijke situatie te vaak een grote commotie en verdeeldheid op 

onderling tussen de aandeelhouders c.q. familie waardoor externe partijen zelf de macht 

over het bedrijf gaan overnemen met alle gevolgen van dien. Voor welke vorm van 

overdracht van eigendom bij overlijden dan ook wordt gekozen: belangrijk is een goede 

notariële vastlegging 

Ook echtscheiding kan diepe wonden slaan in het aandeelhouderschap. Vaak is het in de 

onderlinge verhoudingen niet haalbaar dat beide (voormalige) echtelieden naast elkaar als 

aandeelhouder blijven opereren. Goede vastgelegde afspraken bij een notaris bij (afsluiting 

van) het huwelijk zijn dan ook wenselijk. Helemaal mooi is als in de aandeelhouder 

overeenkomst ook een aanbiedingsplicht en een waarderingsgrondslag is opgenomen. 
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Continuïteit van bedrijf 

Ruim 55% van de ondernemingen* geeft aan dat duidelijk is wie bij plotseling overlijden de 

rol van de algemeen directeur overneemt. Tegelijkertijd laten soortgelijke onderzoeken van 

zien dat tussen 55%-75% van de ondernemingen geen noodscenario heeft klaarliggen bij 

(blijvend) niet kunnen werken van de algemeen directeur/aandeelhouder. Nu kan je 

vervanging bij overlijden natuurlijk vastleggen in het testament. Een verstandige zet die in 

ieder geval de vervanger het juridisch mandaat geeft om het roer van het bedrijf over te 

nemen. Alleen daarmee heeft je opvolger nog niet de autoriteit en het gezag van klanten, 

leveranciers en medewerkers gewonnen. Wij adviseren ondernemers dan ook duidelijk in 

de communicatie en informatie naar alle belanghebbenden te zijn wie in geval van 

wegvallen de kwaliteiten heeft om ( tijdelijk) op te volgen. Dit zou bijvoorbeeld ook 

(tijdelijk) kunnen gebeuren door een gedelegeerd commissaris uit de RvC.  

Bij arbeidsongeschiktheid is het verstandig om bovendien bij notariële akte vast te leggen 

wie bevoegd is namens de ondernemer te handelen. Het is bovendien handig dit ook bij KvK 

en de bankrelatie vast te hebben liggen. Zo kunnen de zaken ten minste doorgaan en hebben 

directie en aandeelhouders de tijd en gelegenheid een definitieve keuze te maken voor de 

opvolging in de directie.  

Zoals bekend zijn wij als MESA sterk voorstander van een opvolgingsproces dat op basis van 

een goede selectie van relevante kwaliteiten, (voor)opleiding en (extern) opgedane 

werkervaring, de juiste persoon op de juiste plek laat zetten. Mocht de kandidaat die zich in 

dit selectie proces bevindt, nog niet klaar zijn voor de directiestoel dan kan het een 

uitstekend alternatief zijn om tijdelijk een externe directeur met een duidelijk mandaat en 

legitimiteit van uit familie en aandeelhouders te benoemen.  

Je verantwoordelijkheid ook in deze persoonlijke zaken nemen, levert naar onze ervaring 

geweldig veel “rust” en zekerheid op bij je klanten, leveranciers en medewerkers. Tijd en 

energie die je goed kan gebruiken voor de zaken waar het echt om gaat “ondernemen met de 

toekomst voor ogen”. 

 

-.-.- 

 

 

 

 

*Bron O.A.S.E.: Nyenrode/PWC/Tilly Berk Baker 2006-2010  

**Bron Valkuilen bij Bedrijfsoverdracht door Geert Mikkers 2011 

***Bron Van Lanschot familiebedrijven barometer december 2011 
 

 

                                                            


