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In een oogopslag 
 

• Meer dan een kwart van de bedrijven deed de voorbije 10 jaar een overname. 
• Ruim een derde van de bevraagde ondernemingen heeft een actieve raad van bestuur en 

15,58 % werkt met een raad van advies. 
• In 12% van de familiebedrijven is er een officiële familieraad. Ook bij 12% van de 

familiebedrijven werd er een familiecharter opgesteld. 
• Een derde kende de voorbije 5 jaar een eigendomsoverdracht. Verkoop van aandelen 

komt dan het meest voor. Familiale verkopers behouden na de overdracht vaak de 
controle over het bedrijf. Bij 68% van de familiale eigendomsoverdrachten was het 
tussen ouders en kinderen. 

• Ongeveer 18% had de voorbije 5 jaar een overdracht van leiding. De ex-bedrijfsleider 
wordt na de overdracht vaak adviseur. 

• Familiebedrijven boeken significant meer familiesucces nu dan voor de overdracht of 5 
jaar geleden. Bedrijfssucces steeg beduidend meer bij overdracht van leiding, maar niet 
bij eigendomsoverdracht. 

• Bij familiebedrijven is er nu meer inzet op kwalitatieve familiale en niet-familiale 
middelen dan voor de overdracht of 5 jaar geleden. Het familiesysteem wordt nu minder 
belemmerd dan voor de overdracht of 5 jaar geleden. Die effecten spelen nog sterker bij 
eigendomsoverdracht. 

• Bedrijven zijn minder conservatief (zijn niet voortdurend op zoek naar nieuwe producten 
of nieuwe markten, ervaren verandering niet als positief in de onderneming) en bezitten 
meer menselijk kapitaal nu dan voor de overdracht of 5 jaar geleden. Als er een 
overdracht was, dan is er minder conservatisme. Bedrijven met eigendomsoverdracht 
worden professioneler (betere HR en financiële rapportering). 

• Toekomstige eigendomsoverdracht: 4% binnen het jaar, 21 % binnen 1 tot 5 jaar, en 28% 
binnen 5 tot 10 jaar. Slechts een kwart weet op dit moment wie de toekomstige eigenaars 
zullen zijn; er is een duidelijke voorkeur voor familiale opvolging. 

• Toekomstige overdracht van leiding: 4% binnen het jaar, 28% binnen 1 tot 5 jaar, en 31% 
binnen 5 tot 10 jaar. Iets meer dan een vierde weet wie de toekomstige leidinggevenden 
zullen zijn. Opnieuw geniet familiale opvolging de voorkeur.  
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Overnames en doorgroei van familiale kmo’s: 
Beschrijvende analyses 

 
Dit onderzoek wenst inzicht te krijgen in de mate waarin Vlaamse kmo’s de voorbije 5 jaar 
geconfronteerd werden met een overdracht van eigendom en/of van leiding. Daarom werd een 
enquête gestuurd naar Vlaamse bedrijfsleiders van niet-financiële vennootschappen met 10 tot 
250 werknemers. Naar die groep van bedrijfsleiders werd een mail verstuurd met de vraag om de 
enquête online in te vullen. In totaal werden er 6.593 enquêtes verstuurd en werden er 644 
enquêtes ingevuld, wat een responsgraad van 9,80% oplevert. Bij de ingevulde enquêtes waren er 
388 volledig ingevuld (60,25% van het totaal) en 256 onvolledig (39,75% van het totaal). Van al 
die bedrijven werden ook bijkomende (financiële) gegevens verzameld via Belfirst (Bureau Van 
Dijk). 
 
Kenmerken van de steekproef 
 
In de steekproef telt het gemiddelde bedrijf 33 werknemers en bedraagt de mediaan 21 
werknemers. Een vergelijking van de steekproef met de totale populatie (alle Vlaamse niet-
financiële bedrijven met meer dan 10 en minder dan 250 werknemers die financiële gegevens in 
Belfirst rapporteren) leert dat onze steekproef representatief is op het vlak van het aantal 
werknemers. 
 
Wat de provinciale verdeling van de bedrijven in de steekproef betreft, is iets minder dan een 
derde van de bedrijven (31%) gevestigd in de provincie Antwerpen, gevolgd door Oost- en 
West-Vlaanderen, waar telkens 22% van de bedrijven zijn gelegen. De andere bedrijven zijn 
gevestigd in Limburg (14%) en Vlaams-Brabant (11%). Ook hier is onze steekproef 
representatief voor de volledige populatie. 
 
Wanneer we de sectorverdeling van de steekproef bekijken, dan blijkt dat iets minder dan een 
derde van de steekproef behoort tot de sector van de groothandel of detailhandel (31,37%), 
gevolgd door de industrie met 25,24% van de bedrijven en de bouwsector met 17,70% van de 
bedrijven. De overige sectoren vertegenwoordigen telkens minder dan 10% van de steekproef. 
Onze steekproef is echter niet representatief volgens de NACE-code-indeling van sectoren. In 
onze steekproef is de industriesector oververtegenwoordigd terwijl de vervoerssector en de 
accomodatiesector ondervertegenwoordigd zijn. 
 
De gemiddelde onderneming in de steekproef is 28 jaar, met een mediaanwaarde van 26 jaar. Het 
grootst aantal bedrijven situeert zich in de leeftijdscategorie tussen 20 en 30 jaar. Wanneer we de 
samenstelling van de steekproef vergelijken met die van de totale populatie, dan zijn vooral de 
jonge bedrijven ondervertegenwoordigd in onze steekproef.  
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Algemene bedrijfsinformatie 
 
Er bestaan verschillende mogelijkheden om een familiebedrijf te definiëren. In dit rapport is een 
bedrijf een familiebedrijf wanneer er op één of beide van volgende vragen “ja” wordt 
geantwoord:  
  

-   Beschouwt u de onderneming als een familiebedrijf? 
- Heeft één familie een doorslaggevende invloed in de dagelijkse leiding en/of de 

eigendom?(Een familie wordt in dit onderzoek beschouwd als een groep mensen die 
door bloedverwantschap of het huwelijk met elkaar verbonden zijn) 

 
Volgens deze criteria zijn er in de steekproef 561 familiebedrijven (87,11%). 
 
In de steekproef zijn 40 ondernemingen ontstaan uit een fusie in de voorbije 10 jaar. Het 
merendeel, 33 bedrijven of 82,50% van degene die een fusie meemaakten, fuseerde eenmaal. Zes 
bedrijven, 15% van de bedrijven, fuseerden tweemaal in de voorbije 10 jaar, en 1 onderneming, 
2,50% van het totaal, zelfs driemaal. 
 
Uit de enquête blijkt dat meer dan een kwart van de bedrijven in de steekproef, 163 bedrijven of 
25,31% van de respondenten, een overname heeft gedaan in de voorbije 10 jaar. Daarvan zijn er 
99 bedrijven, of 60,74% van degene die een overname deden, die 1 overname deden. 
Vijfendertig bedrijven, 21,47%, deden 2 overnames in de voorbije 10 jaar, terwijl de resterende 
29 bedrijven, 17,79 % van de bedrijven, 3 of meer overnames deden sinds 2003. 
 
Kenmerken bedrijfsleider 
 
In het onderzoek was 18,25% van de bedrijfsleiders (117 personen) minder dan 5 jaar actief in de 
onderneming, terwijl 16,54% tussen 5 en 10 jaar actief was, en 13,42% tussen 11 en 15 jaar. De 
mediaanwaarde voor het aantal jaar dat de bedrijfsleider actief was in de onderneming bedroeg 
16 jaar. 
 
De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders in de steekproef is 51 jaar, wat ook de 
mediaanwaarde is. Meer dan een derde van de bedrijfsleiders, namelijk 33,39% van de 
respondenten, is ouder dan 55 jaar. 
 
Wat het opleidingsniveau van de bedrijfsleiders betreft, heeft 41,17% van de bedrijfsleiders (267 
personen) een diploma hoger onderwijs van het lange type of universitair. Iets minder dan een 
kwart van de bedrijfsleiders heeft hoogstens een diploma hoger onderwijs van het korte type en 
ongeveer een vierde bezit hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs. Slechts 10,09% van 
de bedrijfsleiders heeft hoogstens een diploma lager secundair. 
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Huidige eigendom van het bedrijf 
 
Het grote percentage familiebedrijven weerspiegelt zich ook in de aandeelhoudersstructuur. In de 
508 bedrijven met een familiale aandeelhouder (op een totaal van 514 bedrijven die deze vraag 
beantwoordden) hebben de familiale aandeelhouders gemiddeld 96% van de aandelen in handen 
en bedraagt de mediaanwaarde 100%. In die familiale bedrijven zijn er gemiddeld twee familiale 
aandeelhouders, wat ook de mediaanwaarde is. In slechts 17 bedrijven is er een 
investeringsmaatschappij aanwezig als aandeelhouder. De mediaanwaarde van het 
aandeelhouderschap door die investeringsmaatschappijen in die 17 bedrijven is 37% en 
gemiddeld hebben zij 42% van de aandelen in hun bezit. Daarnaast zijn er in 51 bedrijven andere 
niet-familiale aandeelhouders die gemiddeld 28% van de aandelen bezitten, wat iets hoger is dan 
de mediaanwaarde van 25%. 
 
De eerste en tweede generatie, met respectievelijk 261 en 271 bedrijven, komen het meest voor. 
Er zijn ook 119 bedrijven met aandeelhouders van de derde generatie, 24 van de vierde generatie 
en zelfs 7 van de vijfde generatie of hoger. Bij de 528 familiebedrijven die deze vraag 
beantwoordden, zijn er 149 waar meerdere generaties samen in de eigendom zijn 
vertegenwoordigd. 
 
Huidige bedrijfsleiding 
 
Wat de aanwezigheid van de verschillende generaties in het management betreft, zijn de 
resultaten gelijklopend met die van de verschillende generaties in de eigendom. De eerste en 
tweede generatie zijn het best vertegenwoordigd, met respectievelijk 237 en 292 bedrijven. Er 
zijn 8 bedrijven waar de vijfde of hogere generatie deel uitmaakt van het management. In 382 
bedrijven is slechts 1 generatie aanwezig in het management, terwijl er in 146 bedrijven twee 
generaties gelijktijdig in het management zetelen. 
 
De directie van de bedrijven in de steekproef telt gemiddeld 3 leden, wat ook de mediaanwaarde 
is. Gemiddeld gezien zijn twee directieleden ook familiale aandeelhouders. 
 
De directie vergadert in 40% van de bedrijven in de steekproef maandelijks en 23% vergadert 
wekelijks. In 10% van de bedrijven komt de directie tweewekelijks samen.  
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Bestuur van het bedrijf   
 
Van de 607 bedrijven heeft 35,58%, 216 bedrijven, een actieve raad van bestuur. 
 
Bij de 199 bedrijven waarvan de samenstelling van de raad van bestuur bekend is, zijn er 165 
familiebedrijven en 34 niet-familiebedrijven. Bij de familiebedrijven telt het gemiddelde bedrijf 
vier bestuursleden, wat ook de mediaanwaarde is. Van die vier leden zijn er gemiddeld drie 
familieleden waarvan er twee ook tot het management behoren. In 62 familiebedrijven maakt 
ook minstens één niet-familielid van het management deel uit van de raad van bestuur en in 67 
familiebedrijven zetelt minstens één onafhankelijk lid. Bij de niet-familiebedrijven telt het 
mediaanbedrijf ook vier leden. Daarvan maken er twee deel uit van het management en zijn er 
ook twee leden die eigenaar zijn of afgevaardigde van de aandeelhouders. In slechts 10 bedrijven 
is er minstens één onafhankelijk lid in de raad van bestuur. 
 
In de steekproef zijn er ook 93 bedrijven, 15,58% van de steekproef, met een actieve raad van 
advies. In de 76 familiebedrijven met gegevens over de samenstelling van de raad van advies, 
telt de raad van advies gemiddeld vijf leden waarvan drie leden tot de familiale aandeelhouders 
behoren. Bij die drie familiale leden zijn er gemiddeld twee die ook in het management zetelen. 
De andere niet-familiale leden van de raad van advies zijn het vaakst afkomstig van het 
management of onafhankelijk. Bij de niet-familiebedrijven zijn er slechts zes bedrijven met een 
actieve raad van advies waarvoor gegevens over de samenstelling bekend zijn. Daar telt het 
gemiddelde bedrijf, wat ook de mediaanwaarde is, vier leden met twee leden van het 
management en twee onafhankelijke leden. 
 
Bestuur van de familie 
 
In 12,02% van de familiebedrijven (62 bedrijven) is er een officiële familieraad of familieforum.  
 
Van 56 familiebedrijven met een familieraad is bekend wanneer die werd opgericht. Het 
merendeel daarvan, 22 raden, werd de voorbije 5 jaar opgericht. De helft van de familieraden 
was er echter al voor 2002. Die familieraden komen het vaakst eenmaal per jaar samen; dat is het 
geval in 20 bedrijven. In 14 bedrijven worden er tweemaal per jaar familieraden gehouden. In de 
andere familieraden komt men drie- of viermaandelijks samen en in zes bedrijven zelfs 
maandelijks. 
 
Bij 12,18% van de familiebedrijven werd er een familiecharter opgesteld. Het opstellen van een 
charter is vooral een trend van de voorbije jaren vermits 35 van de 59 bedrijven aangeven dat het 
charter de voorbije 5 jaar werd opgesteld. 
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Overdracht van eigendom de voorbije vijf jaar (periode 2008-2012) 
 
In de steekproef van 583 bedrijven kenden 195 bedrijven, of 33,45% van het totaal, in de periode 
2008-2012 een overdracht van eigendom. In 87,07% van die bedrijven was er één 
eigendomsoverdracht in de periode 2008-2012. In 10,88% van de bedrijven waren er twee 
overdrachten en in 2,04% van de gevallen zelfs drie overdrachten in die 5-jarige periode. 
 
Die overdrachten zitten de laatste jaren in stijgende lijn vermits 42,60% van de overdrachten in 
2012 plaatsvond tegenover 18,34% in 2011, 15,98% in 2010, 10,06% in 2009 en 13,02% in 
2008. 
 
Als we kijken naar het type eigendomsoverdracht, dan blijkt dat er in iets meer dan de helft van 
de bedrijven (52,10%) een verkoop van aandelen plaatsvond. Bij ongeveer een kwart van de 
overdrachten (25,75%) was er sprake van een schenking, terwijl in 14,37% van de overdrachten 
er eigen aandelen werden ingekocht. De resterende 7,78% van de eigendomsoverdrachten 
gebeurde op een andere manier. 
 
Van de 152 overdrachten waarvoor gegevens beschikbaar zijn over het aantal verkopers, zijn er 
119 overdrachten, 78,29% van het totaal, waarbij er minstens één familiale verkoper was, terwijl 
er bij 36 overdrachten minstens één niet-familiale verkoper was. De mediaanwaarde voor het 
percentage aandelen dat door de familie werd overgedragen was 50%, terwijl de mediaanwaarde 
27% was bij de niet-familiale verkopers. Bij de familiale verkopers werd ook in 25% van de 
gevallen 100% van de eigendom overgedragen, terwijl dat bij de niet-familiale verkopers in 18% 
van de gevallen gebeurde. Vaak echter behouden de familiale overdragers de controle over het 
bedrijf na de overdracht. De mediaanwaarde voor het percentage aandelen dat de familiale 
overdragers behouden na de overdracht is 50%. Dat is veel minder het geval bij niet-familiale 
overdragers, waar de mediaanwaarde van het percentage aandelen dat wordt aangehouden na de 
overdracht slechts 12,5% is en het gemiddelde percentage 25% bedraagt. 
 
Bij 151 overdrachten waren er tevens gegevens beschikbaar over het aantal kopers. Daaruit blijkt 
dat bij 110 overdrachten, 72,58% van de overdrachten, er minstens één familiale koper was, 
terwijl er bij 51 overdrachten minstens één niet-familiale koper was. Die familiale kopers hadden 
in 70% van de overdrachten al aandelen voor de overdracht en gemiddeld bezaten zij 37% van de 
aandelen voor de overdracht. De niet-familiale kopers daarentegen hadden in 44% van de 
overdrachten aandelen voor de overdracht; zij bezaten gemiddeld 25% van de aandelen in hun 
bezit voor de overdracht. 
 
Bij 37 bedrijven was de eigendom overgedragen van familieleden aan niet-familieleden. Bij tien 
van die bedrijven werd aangegeven dat dit gebeurde omdat de volgende generatie niet 
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geïnteresseerd was en in acht gevallen omdat de volgende generatie niet bekwaam werd geacht. 
Bij vijf bedrijven was er geen volgende generatie. Bij twee bedrijven beschikte de volgende 
generatie niet over voldoende financiële middelen om de aandelen over te nemen. Andere 
aangehaalde redenen waren het belang van continuïteit, het somber inzien van de toekomst of het 
ontbreken van een akkoord binnen de familie. 
 
Bij de 108 familiale overdrachten waren er 73 overdrachten (67,59%) tussen ouders en kinderen. 
In 12,04% van de gevallen was er een overdracht tussen broer(s) en zus(sen) en in 5,56% tussen 
neven en nichten. Andere types van intra-familiale overdrachten waren tussen echtgenoten, 
kleinkinderen of schoonfamilie. 
 
Uit de enquête blijkt dat in ongeveer een derde van de overdrachten, 35%, de overnemer niet 
weet wat de overdrager met de opbrengst heeft gedaan bij de meest recente overdracht. Evenveel 
overdragers hebben het geld uit de overdracht belegd. Ongeveer 6% van de overdragers heeft een 
bedrijf overgenomen, 18% investeerde in een ander bedrijf en 11% startte met de overnamesom 
een nieuw bedrijf op. 
 
Overdracht van leiding de voorbije vijf jaar (periode 2008-2012) 
 
In de periode 2008-2012 veranderde de positie van bedrijfsleider in 17,58% van de bedrijven. 
Iets meer dan een derde van die overdrachten vond plaats in 2012. 
 
Zowel voor de overdracht van de bedrijfsleiding als nu waren er gemiddeld 3 directieleden. Bij 
de 57 familiebedrijven met een overdracht van leiding en waarvoor de samenstelling bekend 
was, waren er gemiddeld twee directieleden die tevens familiale aandeelhouder waren, wat 
overeenstemt met de huidige samenstelling van de bedrijfsleiding. 
 
Zoals nu vergaderde een grote meerderheid van de bedrijven maandelijks of wekelijks. Voor de 
overdracht vergaderde immers 40,74% van de bedrijven maandelijks en 29,74% wekelijks. In 
11,11% van de bedrijven werd er tweewekelijks vergaderd, terwijl de andere bedrijven een 
andere vergaderfrequentie hadden. 
 
In 60% van de familiebedrijven waar een overdracht van leiding plaatsvond, behoorde de vorige 
bedrijfsleider tot de eerste generatie. Van de vorige bedrijfsleiders maakte 36 % deel uit van de 
tweede generatie en 4% van de derde generatie. 
 
De vorige bedrijfsleider stond gemiddeld 19 jaar aan het roer, terwijl de mediaanwaarde 15 jaar 
was. 
 
De vorige bedrijfsleider was gemiddeld 56 jaar oud en de mediaanleeftijd bedroeg 58 jaar.  
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In de steekproef zijn er 63 bedrijfsleiders waarvoor gegevens beschikbaar zijn over hun rol na de 
overdracht. Bijna de helft van deze groep, 30 bedrijfsleiders, werd adviseur van het bedrijf en 
gemiddeld doet hij/zij dat gedurende 3 jaar na de overdracht (zie Figuur 1). Er waren echter ook 
25 bedrijfsleiders die na de overdracht geen enkele rol meer speelden. In ruim een vijfde van de 
gevallen wordt de bedrijfsleider lid of voorzitter van de raad van bestuur.  
 
Figuur 1: Rol van de bedrijfsleider na overdracht 
 

 
 
 
Overdracht van eigendom en/of leiding de voorbije vijf jaar (periode 2008-2012) 
 
Door de gegevens over de overdracht van eigendom en leiding in de voorbije 5 jaar te 
combineren, krijgen we een algemener beeld over de verschillende types overdracht die zich 
hebben voorgedaan. Een bedrijf kan immers op het moment dat er een overdracht van eigendom 
plaatsvindt, ook een verandering in de bedrijfsleiding doorvoeren. Anderzijds kan het ook zijn 
dat er enkel een verandering in eigendom heeft plaatsgevonden of enkele een overdracht in de 
bedrijfsleiding. 
 
Wanneer we de overdrachten van eigendom en/of management bekijken, dan blijkt dat er in 194 
bedrijven in de periode 2008-2012 minstens één overdracht van eigendom en leiding plaatsvond. 
Hoewel er vaak van uitgegaan wordt dat in niet-beursgenoteerde familiebedrijven de overdracht 
van eigendom en management op hetzelfde moment gebeuren (Carney, 2005), wordt dit niet 
bevestigd in onze steekproef. In ongeveer de helft van de bedrijven vond er enkel een wijziging 
in eigendom plaats. In 31,44% van de gevallen vond er een wijziging van eigendom en leiding 
plaats en in de resterende 18,04% van de gevallen was er enkel een wijziging van leiding. 
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Wanneer de groep van 121 bedrijven waar een overdracht van eigendom plaatsvond wordt 
bestudeerd, kan men vaststellen dat in 113 gevallen de familie de meerderheid van de aandelen 
had voor de overdracht en dat dat ook het geval was na de overdracht. Dat impliceert dus dat 
slechts in een kleine minderheid van de bedrijven in de steekproef de eigendom werd 
overgedragen aan externe investeerders. Bij twee bedrijven bleef na de overdracht de eigendom 
nog steeds familiaal maar werd de bedrijfsleiding wel niet-familiaal. In drie bedrijven werd de 
meerderheid van de aandelen overgedragen aan een externe investeerder maar bleef wel nog 
minstens één familielid in de bedrijfsleiding. In de andere drie bedrijven waren er niet-familiale 
aandeelhouders die de meerderheid van de aandelen verkochten aan familiale aandeelhouders. 
 

Wijzigingen raad van bestuur / raad van advies de voorbije 5 jaar 
 
Bij 34,76% van de bedrijven met een actieve raad van bestuur of raad van advies (73 bedrijven 
van de 210 respondenten) wijzigde die in de periode 2008-2012. Ook hier vonden de meeste 
wijzigingen (de helft) plaats in 2012. 
 
Ook voor de verandering van de raad van bestuur waren er gemiddeld vier bestuurders in de 
familiebedrijven, met gemiddeld drie familiale bestuurders.  
 
Bedrijfsvoering 
 
In de enquête werd tevens nagegaan in welke mate het familiale en bedrijfsbeleid werden 
beïnvloed door een overdracht van eigendom en van leiding. 
 
Om de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering te meten, werd uitgegaan van de bestaande 
literatuur. De vragen om bedrijfssucces en de familiale doelen te meten, zijn vooral gebaseerd op 
Chrisman, Chua, Pearson en Barnett (2010). De vragen over de belemmeringen in de 
ontwikkeling van het bedrijf zijn vooral geïnspireerd op Miller, Le-Breton Miller en Scholnik 
(2008). 
 
Aan de respondenten werd gevraagd om voor elke vraag aan te geven of de stellingen van 
toepassing waren (ja/neen):  
 

(a) vóór de laatste overdracht of (indien er geen overdracht was) vijf jaar geleden (aangeduid 
met _voor). 

(b) nu (op het moment van invullen enquête (aangeduid met _na)). 
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Om een concept te meten werden de antwoorden op een aantal vragen gebundeld. De mate 
waarin die vragen hetzelfde concept meten, de interne consistentie, wordt nagegaan via 
Cronbach’s Alpha. 
 
In eerste instantie werd onderzocht in welke mate familiebedrijven succesvol waren op familiaal 
vlak en welke doelstellingen zij nastreefden voor en na de laatste overdracht. Daarna werd voor 
alle bedrijven, familiebedrijven en niet-familiebedrijven, de vergelijking gemaakt tussen de 
financiële prestaties voor en na de laatste overdracht: 
 

• Familiaal succes (economisch en niet-economisch) (Cronbach’s Alpha_voor = .74; 
Cronbach’s Alpha_na = .70 ): 

o Er heerst harmonie in de familie. 

o Het bedrijf draagt bij tot een goede reputatie van onze familie. 

o Familieleden voelen zich verbonden met het familiebedrijf. 

o Het familiebedrijf verschaft een mooi inkomen voor de familie. 
 

• Familiale doelstellingen (economisch en niet-economisch) (Cronbach’s Alpha_voor = 
.76; Cronbach’s Alpha_na = .75 ) 

o De familieharmonie is een belangrijke doelstelling bij het nemen van 
bedrijfsbeslissingen. 

o De sociale status (reputatie) van mijn familie is een belangrijke factor bij het 
nemen van bedrijfsbeslissingen. 

o We streven ernaar dat familieleden zich nauw verbonden voelen met de 
onderneming. 

o We streven ernaar dat het bedrijf een mooi inkomen verschaft voor de 
familie. 

 
 

• Bedrijfssucces (Cronbach’s Alpha_voor = .74; Cronbach’s Alpha_na = .76 ): 
o De onderneming presteert sterk in vergelijking met haar sectorgenoten. 

o De omzetgroei van onze onderneming is groter dan die van onze 
concurrenten.  
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Tabel 1: Familiaal succes, familiale doelstellingen en bedrijfssucces voor en na 
 
 Gemiddelde 

score VOOR 
Gemiddelde 

score NA 
Gepaarde-t-
test statistiek 
(na – voor) 

N 

Familiaal succes (FB) 3.84 3.91      3.00*** 386 
Familiale doelstellingen 
(FB) 3.44 3.47 1.42 386 

Bedrijfssucces (FB en niet-
FB) 3.51 3.63        3.19*** 355 
*** significant op het 1% niveau, ** significant op het 5% niveau, * significant op het 10% niveau 
FB: familiebedrijven; niet-FB: niet-familiebedrijven. 
 
Uit de gepaarde t-test analyses, zoals weergegeven in Tabel 1, blijkt dat familiebedrijven niet 
significant meer inzetten op familiale doelstellingen nu dan vóór de overdracht of vijf jaar terug. 
Ze boeken wel significant meer familiaal succes nu dan vóór de overdracht of vijf jaar terug. We 
verfijnden vervolgens bovenstaande analyse (op basis van de verschil-waarden tussen voor en 
na), maar rekening houdend met het feit of de bedrijven de afgelopen vijf jaren één of meerdere 
overdrachten hebben gekend. De ongepaarde t-toetsen tonen aan dat bedrijven met een 
overdracht (n=127, gemiddelde verschilscore=.15) significant meer (t=1.93; p=0.055<.10) 
familiaal succes hebben geboekt na dan voor de overdracht/vijf jaar terug, in vergelijking met 
bedrijven die geen overdracht kenden (n= 259, gemiddelde verschilscore= .03). Het inzetten op 
familiale doelstellingen en het realiseren van bedrijfssucces zijn niet significant verschillend 
gewijzigd voor bedrijven met of zonder overdracht.  
 
Overdracht kunnen we nog uitsplitsen naargelang het een overdracht van eigendom of van 
leiding was. Voor familiaal succes en familiale doelstellingen komen we tot hetzelfde besluit. 
Overdracht, zowel van eigendom als van leiding, gaat niet samen met een hogere inzet op 
familiale doelstellingen, maar wel met een groter familiaal succes (p<0.10). Het bedrijfssucces 
steeg significant (p<.10) bij een overdracht van leiding, maar niet van eigendom.  
 
Daarnaast werd onderzocht in welke mate familiebedrijven belemmeringen ondervinden in hun 
ontwikkeling doordat er familiale conflicten zijn of doordat hun personeelsbeleid het moeilijk 
maakt om bekwame niet-familieleden aan te werven: 
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• Belemmeringen in het familiesysteem (Cronbach’s Alpha_voor = .88; Cronbach’s 

Alpha_na = .87 ): 
o Als gevolg van conflicten tussen familiale aandeelhouders worden geen 

knopen doorgehakt in het bedrijf. 

o De familiale aandeelhouders stellen de opvolging uit omdat de neuzen niet in 
dezelfde richting staan. 

o De opvolging raakt niet rond omdat familiale aandeelhouders geen akkoord 
kunnen bereiken. 

• Beschikbaarheid human resources (Cronbach’s Alpha_voor = .60; Cronbach’s 
Alpha_na = .55 ): 

o Familieleden die actief zijn in het bedrijf worden op dezelfde manier verloond 
als niet-familieleden in dezelfde functie. 

o De promotiemogelijkheden zijn identiek voor familieleden als voor niet-
familieleden werkzaam in het bedrijf. 

o Niet-familiale managers krijgen de kans om mede-aandeelhouder te worden in 
het bedrijf.  

o Familieleden moeten ervaring hebben opgedaan in andere bedrijven voor ze 
actief mogen worden in het familiebedrijf. 

 
Tabel 2: Belemmering in het familiesysteem en beperkte toegang tot human resources 
 
 Gemiddelde 

score VOOR 
Gemiddelde 

score NA 

Gepaarde-t-test 
statistiek 

(na – voor) 
N 

Belemmering in 
familiesysteem 1.88 1.72 -4.42*** 386 

Beschikbaarheid human 
resources 2.87 3.03  6.39*** 386 

 
De maatstaf voor de beschikbaarheid van de human resources is significant gestegen nu t.o.v. 
voor overdracht/vijf jaar terug (+0.16, p<0.001). Daarenboven zien we dat de belemmeringen in 
het familiesysteem significant afgenomen zijn nu t.o.v. voor overdracht/vijf jaar terug (-0.16, 
p<0.001). Na opsplitsing van de bedrijven met en zonder overdracht stellen we vast dat in geval 
van overdracht de afname in belemmeringen in het familiesysteem en de beschikbaarheid van 
human resources significant sterker zijn. Dat geldt zowel voor overdracht van eigendom als van 
leiding, maar levert sterkere statistische significante resultaten op in geval van 
eigendomsoverdracht. 
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Belemmeringen in het bedrijfssysteem 
 
We onderscheiden vier mogelijke bronnen die succes in het bedrijfssysteem kunnen 
belemmeren: conservatisme, ontoereikend menselijk kapitaal, ontoereikend financieel kapitaal en 
trage groei/groeiweerstand. Die vier bronnen werden gemeten voor familie- en niet-
familiebedrijven en zowel voor (vijf jaar terug/vóór overdracht) als nu.  
 
De notatie (r) hierna wijst erop dat de items omgekeerd werden geschaald om de interne 
consistentie van een concept te meten. Een hogere gemiddelde waarde wijst op meer 
conservatisme en belemmeringen in het bedrijfssysteem: 
 

• Conservatisme (Cronbach’s Alpha_voor = .56; Cronbach’s Alpha_na = .46) : 
o Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe producten of nieuwe markten (r). 

o Verandering wordt als positief ervaren in de onderneming (r). 

• Menselijk kapitaal (Cronbach’s Alpha_voor = .74; Cronbach’s Alpha_na = .71 ): 
o De onderneming heeft onafhankelijke bestuurders of adviseurs die onze 

strategie kritisch beoordelen.  

o Toekomstige bedrijfsleiders moeten internationale ervaring hebben. 

o Het personeelsbeleid stelt ons in staat om competente medewerkers aan te 
werven.  

o Het personeelsbeleid stelt ons in staat om competente managers aan te werven. 

o De selectie van personeelsleden gebeurt enkel op basis van objectieve criteria. 

o De evaluatie van personeelsleden gebeurt enkel op basis van objectieve 
criteria. 

• Beperkte financieringsmogelijkheden (Cronbach’s Alpha_voor = .63; Cronbach’s 
Alpha_na = .60 ): 

o Wegens financiële redenen beperken we het aantal distributiekanalen voor 
onze producten (r). 

o Investeringen worden soms niet uitgevoerd omdat er geen financiering kan 
voor gevonden worden (r). 
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• Trage groei/groeiweerstand (Cronbach’s Alpha_voor = .54; Cronbach’s Alpha_na = 
.50) 

o Om sterker te kunnen groeien, zoekt men activiteiten die minder grote 
investeringen vergen (r). 

o De groei van de onderneming wordt beperkt doordat de aandeelhouders hoge 
dividenden eisen (r). 

o De groei van de onderneming in het buitenland wordt beperkt omdat we dat te 
risicovol vinden (r). 

o Overnames worden vermeden omdat we niet de capaciteiten hebben om andere 
bedrijven te integreren (r). 

 
Onderstaande Tabel 3 toont dat de bedrijven gemiddeld genomen erin slaagden om significant 
minder conservatief te zijn (p<0.001) nu t.o.v voor overdracht/vijf jaar terug en significant meer 
menselijk kapitaal ter beschikking hebben. Dat wijst dus op minder belemmeringen in het 
bedrijfssysteem nu dan voorheen. De veranderingen in financieel kapitaal en in groei zijn niet 
significant.  
 
Wanneer we de verschilscores bekijken voor de belemmeringen in het bedrijfssysteem voor de 
groep bedrijven die een overdracht kenden versus de groep zonder overdracht, dan stellen we 
vast dat enkel het conservatisme significant minder werd als er een overdracht was 
(verschilscorena-voor=-0.55 t.o.v verschilscorena-voor=-0.30, p<0.001). Dat besluit blijft hetzelfde 
voor overdracht van eigendom en van leiding. Dat effect is wel sterker voor overdracht van 
eigendom dan voor overdracht van leiding.  
 
Tabel 3: Belemmeringen in het bedrijfssysteem 
 

 Gemiddelde 
score VOOR 

Gemiddelde 
score NA 

Gepaarde-t-test 
statistiek 

(na – voor) 
N 

Conservatisme 2.34 1.97 -10.49*** 329 

Menselijk kapitaal 3.10 3.42 7.56*** 219 

Financieel kapitaal 3.39 3.36 -0.81 264 

Groei 3.68 3.72 1.48 215 
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Professionalisering 
 
De mate waarin een (familie)bedrijf geprofessionaliseerd is, kan op verschillende manieren 
worden gemeten: de mate waarin het bedrijf beschikt over een actieve raad van bestuur/advies, 
het percentage onafhankelijken in de raad van bestuur/advies, de mate waarin verschillende 
bedrijfsprocessen en –functies geformaliseerd zijn enzovoort. Voor familiebedrijven zijn er nog 
een aantal specifieke professionaliseringsmogelijkheden: het aanstellen van niet-familieleden in 
het managementteam, het aanstellen van niet-familieleden in de raad van bestuur/advies, het 
opzetten van een familieforum, het opstellen van een familiaal charter. De vragen om 
professionalisering te meten, zijn vooral gebaseerd op Dekker, Lybaert, Steijvers, Depaire en 
Mercken (2012) en op Brenes, Madrigal en Requena (2011). 
 
Verschillende van die factoren kwamen reeds hiervoor aan bod. In deze sectie verdiepen we ons 
in de mate van professionalisering van bedrijfsprocessen en –functies. Dat werd gemeten aan de 
hand van 3 factoren, bestaande uit respectievelijk 8, 7 en 3 items.  
 
De respondenten werden gevraagd om voor die items aan te geven of de stellingen van 
toepassing waren (ja/neen):  
 

(a) vóór de laatste overdracht of (indien er geen overdracht was) vijf jaar geleden. 
(b) nu (op het moment van invullen enquête).  
 

Daarom berekenen we voor volgende 3 factoren de interne consistentie op die twee meet-
momenten, aangeduid met _voor en _na:  
 

• Het professionaliseren en formaliseren van planning en budgettering (Cronbach’s 
Alpha_voor = 0.86; Cronbach’s Alpha_na = 0.88) 
 

o Het ondernemingsplan van uw bedrijf bevat een marktanalyse. 
o Het ondernemingsplan wordt jaarlijks kritisch beoordeeld. 
o Er bestaat een verslag of document waarin de omzetdoelstelling van volgend jaar 

volledig en gedetailleerd wordt uitgewerkt. 
o Het bedrijf bezit verslagen waarin de vooropgestelde budgetten van het bedrijf 

worden vergeleken met de gerealiseerde cijfers. 
o De afwijkingen van de gebudgetteerde streefcijfers worden opgevolgd om 

eventueel toekomstige acties te ondernemen. 
o De onderneming voorziet een budget om nieuwe producten of nieuwe markten te 

ontwikkelen. 
o Managers beschikken over een budget waarmee ze nieuwe ideeën kunnen 

uitproberen. 
o Er worden kwartaalrapporten opgesteld door het management. 
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• Het professionaliseren en formaliseren van de HR-functie (Cronbach’s Alpha_voor = 

0.79; Cronbach’s Alpha_na = 0.80):  
 

o Het bedrijf maakt gebruik van verloning naargelang van de prestaties, bv. via 
bonussen. 

o Er worden periodieke evaluatiegesprekken gevoerd met de managers van het 
bedrijf. 

o Er worden periodieke evaluatiegesprekken gevoerd met de werknemers van het 
bedrijf. 

o Er worden verslagen gemaakt van de periodieke evaluatiegesprekken met de 
managers van het bedrijf. 

o Er worden verslagen gemaakt van de periodieke evaluatiegesprekken met de 
werknemers van het bedrijf. 

o De procedures voor de aanwerving van nieuw personeel zijn neergeschreven in 
een document. 

o Het bedrijf voorziet formele interne training of externe scholingsprogramma’s 
voor zijn werknemers. 

 
• Het professionaliseren en formaliseren van de financiële rapportering (Cronbach’s 

Alpha_voor = 0.76; Cronbach’s Alpha_na = 0.74): 
 

o De financiële resultaten worden systematisch gecommuniceerd naar het 
leidinggevend personeel. 

o De financiële resultaten worden systematisch gecommuniceerd naar de 
schuldeisers. 

o De financiële resultaten worden systematisch gecommuniceerd naar de 
aandeelhouders. 

 
Zoals blijkt uit Tabel 4, geeft een paired-sample t-test een significant verschil aan vóór de 
overdracht van eigendom of leiding (of, indien geen overdracht, in 2009) en nu (2014) voor alle 
3 de professionaliserings-factoren: 
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Tabel 4: Professionalisering 
 

 
Gemiddelde 

score VOOR (of 
2009) 

Gemiddelde 
score NU Verschil N 

Planning en budgettering 0.35 0.51 0.16*** 424 

HR-functie 0.32 0.47 0.15*** 428 

Financiële rapportering 0.43 0.61 0.18*** 424 
*** significant op het 1% niveau, ** significant op het 5% niveau, * significant op het 10% niveau 

 
Wanneer we bovenstaande analyse herhalen (op basis van de verschil-waarden tussen voor en 
na), maar hierbij specifiek rekening houden met het feit of de bedrijven de afgelopen 5 jaren één 
of meerdere overdracht(en) van eigendom hebben gekend, blijkt dat de HR-functie en de 
financiële rapportering significant (op 10%) verbeterd zijn in die groep van bedrijven die met 
eigendomsoverdracht werden geconfronteerd. Wat planning en budgettering betreft, vinden we 
geen significant verschil tussen bedrijven die al dan niet een overdracht van eigendom hebben 
doorgevoerd.   
 
Wanneer we in onze analyses rekening houden met het feit of de bedrijven de afgelopen 5 jaren 
één of meerdere overdracht(en) van leiding hebben doorgemaakt, vinden we geen significante 
verschillen tussen de mate van professionalisering vóór en ná de overdracht. 
 
 
Toekomstige overdracht 
 
Overdracht van eigendom van de onderneming 
 
Van de 392 bedrijfsleiders die deze vraag beantwoordden, heeft slechts ongeveer een vijfde, 
namelijk 22% van de respondenten, geen idee wanneer er een overdracht zal plaatsvinden (zie 
Figuur 2). Van diegenen die dat wel verwachten de komende jaren, gaat 28% ervanuit dat er een 
overdracht zal plaatsvinden binnen 5 tot 10 jaar. Een kwart van de respondenten verwacht een 
overdracht ten vroegste na 10 jaar, terwijl 21% een overdracht verwacht binnen 1 tot 5 jaar en 
4% binnen het jaar. 
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Figuur 2: Verwachtingen van overdracht van eigendom 
 

 
 
De verwachting over het moment van overdracht hangt sterk samen met de leeftijd van de 
bedrijfsleider. Bij de bedrijfsleiders die ouder zijn dan 60 jaar, verwacht 63,33% een overdracht 
binnen 5 jaar en 20% een overdracht binnen 5 tot 10 jaar. Bij de bedrijfsleiders die tussen 55 en 
59 jaar zijn, verwacht 20,51% een overdracht binnen 5 jaar en 56,41% een overdracht binnen 5 
tot 10 jaar. In die leeftijdscategorieën geeft respectievelijk 10,26% en 23,76% van de 
respondenten aan geen idee te hebben wanneer een overdracht van eigendom zal plaatsvinden. 
 
In tegenstelling tot de grote groep ondernemingen die een overdracht van eigendom verwachten 
in de komende jaren, weet slechts een kwart van de bedrijfsleiders aan wie de eigendom zal 
worden overgedragen. Het is daarbij opvallend dat 40% van de bedrijfsleiders ouder dan 60 jaar 
nog geen idee heeft aan wie de eigendom zal worden overgedragen. 
  

4%	

21%	

28%	
25%	

22%	

Wanneer	verwacht	u	overdracht	van	eigendom?	(N=392)	

Binnen	het	jaar	

Binnen	1	tot	5	jaar	

Binnen	5	tot	10	jaar	

Ten	vroegste	na	10	jaar	

Geen	idee	



20	
	

 
Figuur 3: Persoon aan wie de eigendom zal overgedragen worden 
 

 
 
Uit Figuur 3 blijkt dat er een sterke tendens is om de overdracht binnen de eigenaarsfamilie te 
realiseren, vermits 82% van de bedrijfsleiders aangeeft dat de overdracht op die manier zal 
gebeuren. Daarnaast geeft 8% aan dat de overdracht zal gebeuren aan een werknemer en 5% stelt 
het bedrijf aan een andere onderneming zal worden overgedragen. Andere types van overdracht 
zijn de overdracht aan collega-vennoten of aan de andere aandeelhouders of  een herverdeling 
onder het management. Het merendeel van de bedrijfsleiders, namelijk 83,33% van de 
respondenten, geeft ook aan dat de overdracht met de betrokkene(n) werd besproken. 
 
Overdracht van leiding van de onderneming 
 
Wat de overdracht van leiding betreft, zijn de resultaten gelijklopend met de verwachtingen over 
de overdracht van eigendom (zie Figuur 4). Ongeveer een vijfde van de bedrijfsleiders, 18% van 
de respondenten, heeft nog geen idee wanneer de leiding zal worden overgedragen. Een grote 
groep, 31% van de respondenten, verwacht dat de leiding zal worden overgedragen binnen 5 tot 
10 jaar. Van de respondenten verwacht 28% een overdracht van leiding binnen 1 tot 5 jaar. 
Daarnaast overweegt 19% ten vroegste binnen 10 jaar een overdracht, terwijl 4% de overdracht 
al binnen het jaar verwacht. Ongeveer 27,11% van de respondenten weet al aan wie de leiding 
zal worden overgedragen. 
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Figuur 4: Verwachting van overdracht van leiding 
 

 
 
Ook hier speelt de leeftijd van de bedrijfsleider een belangrijke rol. Bij de bedrijfsleiders ouder 
dan 60 jaar verwacht 76,67% de overdracht binnen de 5 jaar en nog eens 18,33% binnen 5 tot 10 
jaar. Bij de 55- tot 59-jarige bedrijfsleiders ziet 32,47% de overdracht binnen de 5 jaar en 
57,14% binnen de 5 tot 10 jaar. Ook voor de bedrijfsleiders in die leeftijdscategorieën is het 
echter nog vaak onduidelijk aan wie de leiding zal worden overgedragen. Bij de 60-plussers weet 
immers 55% nog niet aan wie de leiding zal worden overgedragen en bij de bedrijfsleiders tussen 
55 en 59 jaar oud bedraagt dat percentage zelfs 64,94. 
 
Figuur 5: Persoon aan wie de leiding zal overgedragen worden 
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Bij de bedrijfsleiders die de toekomstige leidinggevenden al kennen, is er een sterke voorkeur 
om de leiding over te dragen aan een lid van de eigenaarsfamilie, zoals blijkt uit Figuur 5. Bijna 
driekwart van de respondenten duidt een familielid aan. Die optie wordt gevolgd door de keuze 
voor een werknemer als nieuwe leidinggevende in 13% van de gevallen. In 6% van de gevallen 
verwacht men dat een derde (natuurlijk persoon) of onderneming de leiding zal overnemen. 
Andere mogelijkheden die worden aangegeven zijn een collega-vennoot of directielid. In 87,74% 
van de gevallen is die overdracht ook al besproken met de betrokkenen. 
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