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Familiebedrijven creëren veel werkgelegenheid, investeren 
in onderzoek en ontwikkeling, zetten zich in voor duurzaam 
ondernemen en zijn vaak een erkend leerbedrijf. Ze nemen 
verantwoordelijkheid in onze samenleving en zijn daarom 
niet alleen belangrijk voor onze economie.

Maar hoe wordt de continuïteit gewaarborgd? Het familie-
bedrijf dat ooit overzichtelijk begon met 1 of 2 oprichters, 
zal na een paar generaties als een olievlek verspreid (kun-
nen) zijn over vele familieleden. Uiteraard zal niet iedere af-
stammeling van de oprichter(s) geschikt zijn om leiding te 
geven aan de onderneming of de ambitie hebben in het 
familiebedrijf werkzaam te zijn. En mogelijk zijn er aange-
trouwden of partners van familieleden die wel kwaliteiten 
en visie hebben. Hoe om te gaan met de drie componen-
ten familie-eigendom-onderneming?

In een familiestatuut worden de kernwaarden van de familie 
en het bedrijf in combinatie met basisafspraken vastgelegd. 
Het moet niet gezien worden als een document met juridi-
sche status, maar meer als een handleiding voor de familie 
en een basis voor juridische documenten. De inhoud van 
het familiestatuut is volledig aan de familie zelf om te bepa-
len en zal van tijd tot tijd besproken en aangepast dienen te 
worden.

De historie van de onderneming en de normen en waarden 
die binnen de familie leven en de kijk op het ondernemer-
schap zullen meestal onderdeel uitmaken van het familie-
statuut. Het is goed als daar binnen de familie serieus over 
gesproken wordt en dit aan het papier wordt toevertrouwd. 
Door hierover te praten kan een helderdere en scherpere 

kijk ontstaan op de onderneming en verhoudingen. De 
saamhorigheid binnen de familie in combinatie met de con-
tinuïteit van de onderneming dienen daarbij voorop te 
staan.

Hoe om te gaan met eigendom en arbeid? Is dat aan elkaar 
gekoppeld, of kan dat ook los van elkaar bestaan? Op wel-
ke wijze wordt de volgende generatie klaar gestoomd? 
Kunnen aangetrouwden mede eigenaar worden en/of zeg-
genschap krijgen? En hoe om te gaan met gezagsverhou-
dingen tussen familieleden onderling, de beloningsstruc-
tuur en winstverdeling? Wat gebeurt er ingeval van een 
overlijden? Hoe ziet de governance structuur eruit?

Zolang de ‘pater familias’ nog bij het bedrijf betrokken is, 
zal dit vaak voor een andere dynamiek binnen de onderne-
ming zorgen dan na zijn definitieve vertrek. Nieuwe genera-
ties zullen een eigen visie op de onderneming hebben die 
mede bepaald zal worden door de ontwikkelingen in de 
markt. Deze gewijzigde kijk op de onderneming en de in-
vloed die dat tot gevolg heeft voor verhoudingen, zal er 
zeer waarschijnlijk toe leiden dat het familiestatuut dan bij-
gesteld zal moeten worden. Het kan daarom wenselijk zijn 
de opvolgende generatie tijdig (samen) te laten nadenken 
over de toekomst van het bedrijf en hen daar al mede ver-
antwoordelijk voor te maken.

Het bespreken en opmaken van een familiestatuut is een 
zeer boeiend proces met als doel de harmonie binnen de 
familie te bewaren en te bewaken, duidelijkheid te schep-
pen en het bedrijf en al diegenen die daar een belang bij 
hebben op koers te houden.
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HET FAMILIESTATUUT
De Nederlandse economie draait voor een zeer aanzienlijk gedeelte op familiebedrijven. 
Dat zijn naast aloude grote bekende bedrijven ook veel (jonge) MKB ondernemingen. Een 
familiebedrijf is in veel opzichten anders dan een niet-familiebedrijf. Naast het ondernemen 
met familiekapitaal spelen immers ook de familiaire verhoudingen een cruciale rol. Mede 
daarom zou er binnen deze families bijzondere aandacht moeten zijn voor het familiestatuut. 
De familiediners met pasen en kerst moeten ook bij hen harmonieus en gezellig zijn! 
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