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STICHTING EIGENAREN FAMILIEBEDRIJF (STEF) GAAT PRINCIPIEEL UIT VAN INSTANDHOUDING VAN HET BEDRIJF

GENNEP – Adviseurs zijn er
genoeg voor de directeurgrootaandeelhouder (dga)
van een familiebedrijf.
De accountant, de notaris,
de bank…
Maar wie stelt de vraag
naar de verwevenheid
tussen de familiebelangen
en het bedrijfsbelang? Wie
ziet de verschillen tussen
‘publieke’ ondernemingen
en familiebedrijven?
Wiel Timmermans van
STEF: ‘Een familiebedrijf
redeneert heel anders.’
Elk bedrijf wil winstmaximalisatie, kostenbesparingen,
vermogensgroei…
‘Niet noodzakelijk. Familiebedrijven bijvoorbeeld vaak niet.
Een wezenlijk verschil is dat de
directeuren van familiebedrijven voor niemand in de buitenwereld hoeven te presteren. Ze
zijn gericht op de continuïteit
van het bedrijf en op het dividend. De kosten in het familiebedrijf zijn bijvoorbeeld vaak
relatief hoog. Dat wordt bewust
gedaan. Daardoor vermindert
de winst, en dus ook de belastingafdracht. Als je dan ná belasting tóch een mooi dividend
kunt uitkeren, is iedereen blij.’
Uh… boekhoudkundig
gegoochel. En de familie moet
dat maar geloven?
‘Een wezenlijk punt. Overigens,
ik heb het niet over illegale
praktijken. Het gaat om bepaalde boekhoudkundige keuzes.
Maar dat soort keuzes moet je
wel goed uitleggen aan iedereen die bij het familiebedrijf
betrokken is. Dat speelt vaak als
de tweede of derde generatie
het bedrijf in handen heeft.
Vroeger was vaders wil wet.
Toen droeg vader de aandelen
over aan de kinderen, en één
werd er directeur. Die draagt
dan én de verantwoordelijk-

Wiel Timmermans:
‘In mijn tijd was er niemand
die families hielp bij zakelijke
beslissingen. Ik ben het daarom
zelf gaan doen’
(foto: JMS)

wordt tóch aandelen kan krijgen en dividend kan trekken.
Als je het goed en transparant
speelt, is iedereen trots op het
bedrijf, en blij met wat ze er aan
verdienen.’

‘Transparant zijn
naar de familieleden’
heid voor de continuering van
het bedrijf én voor het familiekapitaal, dat via de aandelen in
het bedrijf zit. Dat vraagt om
veel vertrouwen van de familie
en om openheid van de nieuwe
directeur. Hij zal regelmatig de
familie moeten informeren hoe
de vork in de steel zit.’
Er zijn maar weinig adviseurs die
je daarin begeleiden
‘Kenmerkend aan specialisten
zoals de notaris, de accountant,
de bankemployee, is, dat ze nu
juist specialist zijn. Ze adviseren
in hun eigen straatje, met voorbijgaan aan de andere aspecten. Een sterk voorbeeld is de
notaris. Die beschikt over bepaalde standaard vastgestelde
en goedgekeurde statuten. Wil
je een subtiele familieregeling
vastgelegd hebben, dan zal hij
vaak beginnen met zo’n standaardstatuut, en er jouw regeling in proberen te dwingen.
Dan krijg je interne tegenstrijdigheden. Het is zaak zelf heel

goed te weten wat je wilt, en
daar aan vast te houden.’
En bij dergelijke zaken helpt STEF.
Wat is dat eigenlijk voor club?
‘Rein de Waal, Leo Lampe en ik
zijn alle drie mensen die in hun
eigen verleden te maken hebben gehad met problemen in
familiebedrijven. We zijn er allemaal tegenaan gelopen dat
er geen goede begeleiding
voor onze families was. We zijn
elkaar alweer heel wat jaren geleden tegengekomen en hebben een stichting opgericht,
voornamelijk om met elkaar te
kunnen klankborden. De ondernemer is een eenzaam
mens, maar de adviseur is dat
ook. Het is goed om zaken met
elkaar uit te wisselen.’
Eenzaam? In een familiebedrijf?
‘Jazeker. De dga neemt uiteindelijk alle beslissingen. Juist de
moeilijke. En hij maakt ook fouten. Allicht. Die vertelt hij aan

niemand, soms nog niet eens
aan zijn vrouw. En ondertussen
houdt hij overeind hoe goed
het wel niet gaat… dan krijg je
behoefte aan een klankbord,
iemand waarmee je onbevooroordeeld kunt spreken, zoals
met ons.’
Zoals over opvolging...
‘Zonder meer een van de belangrijkste onderwerpen. Dat
móet het ook zijn. Als dga moet
je, vinden wij, al in een heel
vroeg stadium je wensen duidelijk krijgen en ze dan ook
kenbaar maken. Dat is lastig,
want er zitten moeilijke beslissingen bij. Zoals over de zoon
of de neef die wél graag in het
bedrijf wil, maar geen aanleg
heeft om directeur te worden.
Hoe eerder je zegt: “Zo wil ik
het hebben, en die kant gaan
we op”, des te meer tijd heb je
om mensen te leren leven met
pijnlijke beslissingen.’
Pijnlijk?

‘De tijd is voorbij dat je, als je
bijvoorbeeld drie kinderen
hebt, ze alledrie directeur kunt
maken. Dat gaat gewoon niet.
Nog even los van het personeel, dat al binnen een dag
precies weet wie er werkelijk
de lakens uitdeelt: de één is
wel geschikt om de verantwoordelijkheid te dragen, de
ander niet. Dat betekent dan
ook dat de nieuwe directeur
grootaandeelhouder wordt,
en dus meer bezit krijgt dan
de ander. Die pijn zul je moeten
dragen.’
Dat gaat toch nooit goed? De
‘koude kant’ ziet je aankomen.
‘Daarom is het zo belangrijk om
zoiets al vroeg in werking te
zetten. Je kunt ook afspraken
maken met je potentiële opvolgers over hun scholing en de
gewenste ervaring. En spreek
dan ook duidelijke meetpunten
af. Dan kan iemand laten zien
wat hij kan. En verder: vergeet
niet dat degene die het niét

Leuk. Aandelen in een bedrijf van
een paar miljoen, maar
verkopen kan je ze niet.
‘Daarom is precies die transparantie zo belangrijk. Familieleden ontlenen ook trots en een
zekere status aan het feit dat ze
mede-eigenaar van het familiebedrijf zijn. Dat komt hen ten
goede. Informeer je ze met enige regelmaat over het reilen en
zeilen van het bedrijf, en dat
gaat het heus niet over alle ins
en outs maar over de grote lijnen, en verschaf je hen zekerheid dat de kip met de gouden
eieren niet geslacht wordt, dan
houden ze die aandelen graag
vast.’
En vervolgens gaat iedereen zich
er tegenaan bemoeien…
‘Elke familie is anders. Maar als
het aantal betrokkenen te
groot wordt, is het vaak niet
meer doenlijk om alle aandeelhouders controleur te laten zijn
van de directie. Een constructie
die wij dan vaak adviseren is
die van de aandelencertificatie.
Er wordt een stichting opgericht die de aandelen beheert.
De voormalig aandeelhouders
krijgen voor dezelfde waarde
een certificaat in die stichting.
Zo schuif je een stichtingsbestuur tussen de familie en
de directeur. Dat kan voor veel
partijen heel bevrijdend
werken.’

