
10 • Stiel • Oktober 2015

DE WISSEL

Nieuwe generatie, nieuwe wegen

Is de bedrijfscultuur een houvast 
of een hindernis bij overname?

Familiebedrijven hebben vaak een bedrijfscultuur die al 
meerdere generaties wordt meegedragen. Deze bedrijfscul-
tuur vergemakkelijkt de bedrijfsvoering, want het doet de 
zaken lopen zoals ze lopen. Maar voor een opvolger kan het 
ook een rem op verandering betekenen.

✒ BASTIAAN VIAENE
CONSULENT GROENE KRING

Familiebedrijven onderscheiden zich van 
niet-familiebedrijven in een aantal aspec-
ten. De eigenheid van een familiebedrijf 
wordt weerspiegeld in de specifieke 
bedrijfscultuur.

Bedrijfswaarden
Waarden vormen de basis voor de cul-
tuur van het familiebedrijf. De bedrijfs-
cultuur omvat de gemeenschappelijke 
waarden, normen en gedragspatronen 

binnen een organisatie, de zogenaamde 
ziel of mindset. Onderzoek heeft aan-
getoond dat in familiebedrijven over het 
algemeen een andere cultuur heerst 
dan in niet-familiebedrijven. De bedrijfs-
cultuur is er vaak hechter en meer open. 
Beslissingen worden sneller genomen 
en de menselijke factoren spelen een 
grotere rol. Het moreel ligt hoger, met 
meer aandacht voor vormen van waar-
dering. Het management, meestal enkele 
familieleden, is dan ook veel dieper 
– financieel en emotioneel – met het 
bedrijf verbonden.

De bedrijfswaarden van het familie-
bedrijf zijn aan de familiewaarden 
 ontleend. Klantgerichtheid als bedrijfs-
waarde vloeit bijvoorbeeld voort uit 
de loyaliteit die de familie hoog in het 
vaandel draagt. Ook ten opzichte van 
personeel en adviseurs is er een grotere 
loyaliteit. Het betreft een wederkerige 
loyaliteit. Personeelsleden van familie-
bedrijven zijn vaak loyaler, omdat ze zich 
met het familiebedrijf identificeren. De 
grotere loyaliteit van de werknemers 
zorgt ervoor dat men makkelijker een 
extra inspanning levert voor het bedrijf 
en haar familie.

Familiebedrijven bezitten een onder-
scheidende, prestatieverhogende 
 cultuur. Winstbejag op korte termijn 
moet vaak wijken voor waarden en 
 langetermijnperspectieven. Een sterke 
bedrijfscultuur kan overdracht naar 
meerdere generaties in de hand werken.

Bedrijfsoverdracht doet 
veranderen
De bedrijfscultuur staat onder aanzien-
lijke druk in de context van een overname. 
Bij een overdracht naar de volgende 
generatie moet overeenstemming worden 
gevonden met de familiewaarden. De 
waarden en normen van een nieuwe 
generatie kunnen verschillen met die van 
de huidige, waardoor ook de bedrijfs-
strategie kan verschillen. Dit kan de con-
tinuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. 

Het kan soms nodig zijn om van 
 strategische koers te veranderen, onder 

Opvolgers moeten de tradities in het bedrijf en zijn medewerkers kennen, 
maar moeten ook weten in welke zin ze moeten veranderen.
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meer doordat de omgeving van bedrijven 
voortdurend wijzigt. De tijdige verande-
ring van strategie en het beheer van 
die verandering kan het bedrijf concur-
rentieel houden. Aangezien de bedrijfs-
cultuur uiteindelijk ook mee de strategie 
van het familiebedrijf bepaalt, is dat niet 
altijd gemakkelijk.

Enerzijds is het niet evident om in te 
zien dat de strategie best zou wijzigen. 
Om de noodzaak van strategische ver-
anderingen in te zien zouden externe 
opvolgers, die niet actief waren in het 
bedrijf, beter geplaatst zijn. Interne 
opvolgers zijn vaker blind voor het door-
voeren van radicale veranderingen, 
omdat ze te sterk vergroeid zijn met 
het bedrijf. Zij hebben wel het voordeel 
dat ze veel meer vertrouwd zijn met de 
routines en de manier waarop er beslis-
singen worden genomen in het bedrijf, 
met hun voorgangers, met de werk-
nemers en met de bedrijfscultuur. Een 
combinatie, waarbij het familielid met 
externe bedrijfservaring (mee) in het 
bedrijf stapt, is hiervoor dus ideaal. 
Opvolgers moeten met andere woorden 
de tradities in het bedrijf en zijn mede-
werkers kennen, maar moeten ook weten 
in welke zin die moeten veranderen.

Naast de noodzaak om veranderingen 
te kunnen zien, is er natuurlijk ook nog 
de moeilijkheid om dit te communiceren 
naar andere bedrijfsleiders en familie-
leden. Daarbij is het belangrijk te weten 
welke waarden er in het bedrijf worden 
gebruikt als basis van de strategie, maar 
ook van de dagelijkse bedrijfsvoering. 
Ook is het handig te weten welke emoties 
er met verandering gepaard kunnen 
gaan (zie kader). Voor de opvolger kan 
dit een handvat geven om op de juiste 
manier mogelijke veranderingen aan te 
brengen, zodat dit geen conflicten met 
zich meebrengt. ◗

Tekst gebaseerd op Witboek 
Familiebedrijven.

10 weerstanden tegen verandering
1Aantasting autonomie

De familiale opvolging is een grote 
verandering en druist dus in tegen de 
autonomie van de mensen die nu het 
roer in handen hebben. Ze zijn daardoor 
bang de controle te verliezen. 

2 Kwetsbaarheid
Zich kwetsbaar op stellen, geeft 

vaak een gevoel van onveiligheid en 
onzekerheid. 

3 Gezichtsverlies
Mensen zijn bang voor gezichts-

verlies. Zij zijn namelijk verbonden met 
het oude, datgene wat juist aan ver-
andering onderhevig is. 

4 Onbekendheid
Het feit dat men – zeker in de 

 beginfase – nog onbekend is met het 
proces van een familiale opvolging, kan 
weerstaand opwekken. Communicatie 
en voorlichting zijn hierbij belangrijke 
instrumenten. 

5 Verrassingen
Mensen houden meestal niet van 

verrassingen. Het is beter meteen 
 duidelijk en open te zijn over de ware 
doelen, de nodige stappen en het 
 verloop van het proces. 

6 Vertrouwdheid
Mensen kunnen het gevoel hebben 

dat alles anders wordt, en dat zij radicaal 
afscheid moeten nemen van datgene 
wat zij gewend zijn.

7 Meer werk, hogere kosten
Veranderingen brengen in eerste 

instantie vaak extra werk (en kosten) 
met zich mee. 

8 Golfeffecten
Veranderingen hebben sowieso 

ook een impact op zowel de ganse 
familie als het volledige familiebedrijf. 

9 Onverwerkt verleden
Bij familiale opvolging, een belang-

rijk kantelmoment voor de ondernemer 
en de onderneming, spelen ‘oude won-
den’ nogal eens op. 

10 Bedreiging
Soms is er sprake van een echte 

bedreiging. De (noodzakelijke) verande-
ringen bij een familiale opvolging kunnen 
leiden tot verlies van verantwoordelijk-
heid of status. Wees open en eerlijk over 
doelen die als een bedreiging van de 
status ervaren kunnen worden.

✒ EDDY CLAESEN
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DE WISSEL

Welke keuzes maak jij? En waarom?

Samenwerken en ondernemen 
vanuit jouw persoonlijkheid

De invloed van jouw persoonlijkheid op het succes van je 
onderneming is groot. Pas jij bij je bedrijf, en past het bedrijf bij 
jou? Er is namelijk geen standaardprofiel voor een goede onder-
nemer. Toch is je persoonlijkheid een van de grootste invloeds-
factoren. Die bepalen welke keuzes je maakt, en waarom.

✒ MARLIES BOSKER
MOVAERES

Hoe onze persoonlijkheid wordt 
gevormd door het familie-DNA
Ieder mens werkt vanuit zijn eigen per
soonlijkheid en vooringenomenheden, 
iedere onderneming vanuit zijn eigen 
cultuur en vanzelfsprekendheden. Je 
persoonlijkheid wordt gevormd door je 
eigen identiteit (eigen gedrag) en door 
hoe jij op je omgeving reageert (aan
geleerd gedrag). 

Alle kwaliteiten zijn nodig om een 

 systeem draaiende te houden. Of dat 
nu een gezin, bedrijf of samenleving is. 
Mensen die hetzelfde type als jouw zijn, 
daar werk je makkelijk mee samen, die 
verstaan elkaar. Mensen die het tegen
overgestelde zijn botsen veel sneller, ze 
begrijpen elkaar niet altijd. In het werk 
zoeken we daarom vaak gelijkgestemden. 
Privé zoeken we vaak wat meer spanning 
door onze tegenpool op te zoeken, ook 
ieder gezin heeft alle kwaliteiten nodig. 

Ondernemersprofiel
Er bestaat geen standaardprofiel voor 

ondernemers. Ieder type geeft op zijn 
eigen manier vorm aan het bedrijf. Jouw 
profiel bepaalt wel welke keuzes je 
maakt en waar je voor gaat. Je profiel 
laat ook zien waar je kracht zit, waar je 
te krachtig in bent en waar je je moet 
laten aanvullen.
 • De groene ondernemer is gericht op 

het vakmanschap en passie voor zijn 
teelt of dieren, voor betrokkenheid bij 
zijn klanten. 

 • De rode ondernemer gaat voor het 
resultaat: de beste of de sterkste zijn. 

 • De blauwe ondernemer gaat voor 
efficiëntie en continuïteit. 

 • De gele ondernemer wil iets nieuws 
in de wereld zetten en ziet overal 
nieuwe mogelijkheden. 
Alle types hebben het tegenwicht 

nodig van de andere kleur om draai
ende te blijven. Wat je zelf niet in huis 
hebt, dien je te laten aanvullen door 
anderen. 

Omvorming in elke generatie
Elke fase van de onderneming vraagt 
andere kwaliteiten, een andere koers 
om het bedrijf draaiende te houden. De 
koers van de ondernemer moet passen 
bij de fase van de onderneming, bij de 
veranderende vraag in de markt. De 
ondernemer bepaalt of hij het bedrijf 
een nieuwe impuls kan geven en door 
kan trekken naar een volgende generatie. 

Eerste generatie
De eerste generatie bouwt een bedrijf 
vanuit het niets op. Hij ziet mogelijkheden 
in de markt (netwerkerpionier) en weet 
vanuit zijn vakmanschap (ambachtsman) 
een uniek product in de wereld te zetten. 
Zijn resultaatgerichtheid en volharding 
(handelaar) weten hem hierin succesvol 
te maken.

Tweede generatie
Wanneer het bedrijf succesvol wordt, 
komt het in een andere bedrijfsfase: die 

Daar waar het bedrijf een keer een omvorming heeft gekend, wordt niet 
vastgehouden aan oude successen maar is er ruimte voor het nieuwe.

©
 S

H
U

TT
E

R
S

TO
C

K



December 2015 • Stiel • 11

van groei. Dat vraagt om meer structuur 
en afspraken. Dat vraagt om meer 
betrokkenheid van familie en personeel. 
Vaak wordt dit door de tweede genera
tie gebracht. Dat vraagt om een nauw 
samenspel van beide generaties, om 
erkenning en waardering voor ieders rol 
en bijdrage. 

Derde generatie
De derde generatie ondernemers heeft 
het vaak het lastigst. Daar waar opa het 
bedrijf heeft opgebouwd, vader het heeft 
uitgebouwd, moet de derde generatie 
het bedrijf ombouwen naar een nieuwe 
tijdsgeest en nieuwe marktdynamiek. 
Hij moet letterlijk of figuurlijk het bedrijf 
slopen dat opa en vader hebben opge
bouwd. Nieuwe impulsen, een nieuwe 
strategie en een andere manier van 
samenwerking zijn nodig om de uitdaging 
van de huidige markt aan te gaan. En 
dat ligt heel gevoelig. 

Generatiewissel
Bij een generatiewissel in een bedrijf 
bestaan er bepaalde verwachtingen van 
zowel de familie, binnen het bedrijf als 
de zakenpartners. Je bent van jongs af 
aan opgegroeid in de normen en waar
den van het bedrijf. De zakelijke over
dracht vindt plaats bij de overdracht van 
het juridische eigendom. Dat wil nog 
niet zeggen dat je ook psychologisch 
‘enig’ eigenaar wordt. Het ombuigen 
van de koers, van manieren van samen
werking doet iets met de vele verborgen 
vanzelfsprekendheden en verbintenissen. 
Ouders die verwachten dat hun opvol
ger het op dezelfde manier doet, zoeken 
een kloon van zichzelf en komen bedro
gen uit. Ouders die beseffen dat het 
bedrijf juist de energie, visie en koers van 
een nieuwe generatie nodig heeft om 
bij de tijd te blijven, weten hun opvolger 
te ondersteunen en tijdig los te laten. 
Hoe lastig ook. ◗

“Iedere generatie heeft postitieve 
en negatieve kanten”

Dieter, wat is jouw bedrijfssituatie? Met 
wie moet je samenwerken?
Dieter: “Ik werk samen met mijn ouders 
op ons varkensbedrijf met een akker
bouwtak. In theorie zijn we elk verant
woordelijk voor één derde van het werk. 
In 2008 nam ik al een deel van het 
bedrijf over.”

Zijn er grote verschillen tussen jullie 
persoonlijkheden? Hoe merk je dat?
Dieter: “Het generatieverschil geeft 
soms aanleiding tot een meningsver
schil, maar dit kan evengoed positief 
zijn. We hebben afgesproken dat we 
altijd onze mening aan mekaar (mogen 
en) zullen zeggen, en daaruit dan de 
beste oplossing kiezen. Mijn ouders 
ondersteunen mij en via hun ervaring en 
mijn nieuwe inzichten verloopt de 
samenwerking vlot.”

Wat vind je positief aan die verschillen, 
wat eerder negatief?
Dieter: “Het is positief dat ik door de 
open communicatie mijn ideeën kan 
vertellen, en mijn ouders hierop reage
ren vanuit hun ervaring, en mij toch zelf 
laten beslissen. Samenwerken leert 
je om de kwaliteiten van elkaar te 
appreciëren en te gebruiken om het 

eindresultaat te verbeteren. Er valt voor 
iedere generatie iets positiefs te zeggen. 
Als je jonger bent, is dat bijvoorbeeld 
het tempo, gemakkelijker nieuwe dingen 
horen, zien en aanleren … Als je ouder 
bent, is dit eerder ervaring, kunnen 
 relativeren ...” 

Wat zijn jouw kwaliteiten en mogelijke 
valkuilen op je weg? Hoe probeer je die 
valkuilen te vermijden?
Dieter: “Ik ben gedreven, werk graag, 
denk vooruit en heb graag veel contacten 
(buren, vrienden, ontspanningswereld, 
Groene Kring …). Mijn gedrevenheid 
moet ik soms wat leren temperen. Geluk
kig dat mijn ouders me attent maken op 
de minder goede economische wereld, 
en dat we toch een leefbaar bedrijf 
moeten blijven uitbaten.”

Wat zijn de verwachtingen van je 
ouders? Kan je daar aan voldoen?
Dieter: “Mijn ouders willen vooral dat ik 
doe wat ik graag doe, en weten dat veel 
werken voor mij een deugd is. De boek
houding bijhouden, vinden ze belangrijk, 
zodat ik weet waar ik mee bezig ben. 
Ik doe mijn best en voel dat we onze 
afspraken zowel voor het werk als voor 
de ontspanning naleven.”

Een bedrijf overnemen betekent ook samenwerken met andere mensen 
en andere generaties. Bij Dieter Van Luchene (Groene Kring Avelgem) is 
dat ook het geval. Hij ziet er vooral de positieve kanten van.
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DE WISSEL

Risicobeheer is essentieel voor een gezond bedrijf

Risico’s beperken doe je 
vanaf dag één

Ondernemen is risico’s nemen, en dat is in de landbouw niet 
anders. Produceren en vermarkten in de landbouwsector is 
van oudsher onderhevig aan tal van onzekerheden. En dat is 
niet enkel omdat de sector zo weersafhankelijk is.

✒ ERWIN WAUTERS
ILVO

Toenemende onzekerheid 
in de landbouwsector
Een aantal recente ontwikkelingen heb-
ben de onzekerheid die gepaard gaat 
met ondernemen in de landbouwsector 
nog verhoogd. Het beleid evolueert van 
maatregelen die direct het inkomen uit 
de landbouw beïnvloeden, zoals de prijs, 
naar flankerende maatregelen, die de 
landbouwer moeten stimuleren om zelf 

meer aan risicobeheer te doen. Een ge-
volg is dat een landbouwer steeds minder 
op de overheid kan vertrouwen om een 
zeker inkomen te garanderen. De glo-
balisering van de handel, de klimaatver-
andering en restricties op het gebruik 
van productiecontrolerende middelen, 
doen de onzekerheid toenemen. 

Het doel van risicobeheer is een 
leefbaar inkomen garanderen
Risicobeheer wordt dus voor elke land-
bouwer zeer belangrijk. Dit is niet anders 

in de fase van de bedrijfsovername. 
Sterker nog, in deze fase is aandacht 
voor risicobeheer extra belangrijk. Ener-
zijds omdat deze fase vaak gepaard 
gaat met grote investeringen, anderzijds 
omdat de ondernemer in deze fase een 
aantal keuzes kan, maar ook moet maken 
die van groot belang zijn voor het vervolg 
van de bedrijfscyclus. Uiteindelijk is het 
doel van elk risicobeheer, en ook van 
overheidsinterventies hierin, om een 
degelijk inkomen te garanderen voor de 
mensen die leven van het bedrijf.

Gezinsrisico versus bedrijfsrisico
Wanneer we over risico spreken, kunnen 
we een onderscheid maken tussen 
gezinsrisico en bedrijfsrisico. Gezins-
risico ontstaat door schommelingen 
in het beschikbaar gezinsinkomen, en 
uit zich doordat er periodes optreden 
waarin dit onvoldoende is. Het bedrijfs-
risico ontstaat door schommelingen in 
het inkomen dat het gezin kan onttrekken 
uit de landbouwactiviteiten. Het gezins-
risico kan verschillen van het bedrijfs-
risico doordat het gezin nog andere 
inkomstenbronnen aanboort dan enkel 
landbouw. Een extra inkomen kan voor 
een bufferende werking zorgen. Ander-
zijds heeft dergelijke strategie ook be -
langrijke nevenwerkingen, zowel sociaal 
als op de werking van het bedrijf op 
zich, door bijvoorbeeld de impact op 
arbeidsbeschikbaarheid. In de fase van 
de bedrijfsovername is het relevant om 
hierover na te denken en te kijken naar 
de specifieke gezinssituatie. 

Het bedrijfsrisico is een samen-
spel van operationeel risico 
en financieel risico 
Operationeel risico ontstaat door onze-
kerheid in productie en prijzen, en is 
onafhankelijk van de wijze waarop de 
activiteiten gefinancierd worden. Finan-
cieel risico is het additioneel bedrijfs-
risico dat men loopt zodra men gebruik 

Het gezinsrisico kan verschillen van het bedrijfsrisico doordat het gezin 
nog andere inkomstenbronnen aanboort dan enkel landbouw.
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maakt van vreemd vermogen. Het behe-
ren van operationeel risico is het aspect 
dat het meeste aandacht krijgt, ook 
 vanuit het beleid, door bijvoorbeeld de 
steun voor het aangaan van verzekerin-
gen. In de fase van de bedrijfsovername 
is het financieel risico echter minstens 
zo belangrijk. Vaststaande regels zijn er 
niet, en elk bedrijf is uniek. Wat echter 
wel vaststaat is dat een ondernemer die 
weinig of niets op voorhand doorrekent 
en die geen budgetten maakt, voor 
onaangename verrassingen kan komen 
te staan. Zodra men met vreemd ver-
mogen werkt, gaat men een cashver-
plichting aan, en het is noodzakelijk om 
via een kasstroomanalyse een zicht te 
 krijgen op de mate waarin aan deze 
cashverplichtingen kan voldaan worden. 
Het maken van een bedrijfsplan en een 
langetermijnbegroting van de cashflow 
die met dit bedrijfsplan gepaard gaat, 
is dus ten stelligste aan te raden. 

Reserveer een werkingskapitaal 
bij investeringen
In vergelijking met veel niet-Europese 
landen investeren Europese landen, 
en Vlaamse land- en tuinbouwers zijn 
daar zeker geen uitzondering in, in 
onroerende goederen (gebouwen en 
grond). Vaak vergeten ze om werkings-
kapitaal te reserveren, wat reeds van in 
het begin tot betalingsachterstand kan 
leiden. Daarnaast zijn er aanwijzingen 
dat landbouwers vaak overinvesteren 
in de modernste stallen, gebouwen 
en machines, en de verhouding tot de 
omzet die met de bedrijfsactiviteiten 
ge realiseerd kan worden, zoek is. Dit 
biedt enerzijds de mogelijkheid om 
onroerend eigen vermogen op te bou-
wen, anderzijds zorgt dit voor zeer 
hoge vaste kosten per eenheid, en op 
momenten van lage prijzen kunnen die 
het verschil maken. ◗

“Als landbouwer moet je op lange termijn 
denken, anders gaat het fout”

Hoe probeer jij je bedrijfsbeheer aan te 
passen aan de volatiliteit van de markt?
Pieter: “Dat doe ik op twee manieren. 
Eerst en vooral moet je technisch ‘top’ 
draaien. Ten tweede probeer ik een buf-
fer achter de hand te hebben voor wan-
neer het minder gaat. Ik heb bijvoorbeeld 
een wentelkrediet bij mijn bank. Dat is 
een krediet dat ik kan aanspreken als 
het slechter gaat. Dat kost bijna niets en 
het geeft mij een gerust gevoel dat ik in 
slechte tijden nog iets achter de hand 
heb. Zoiets raad ik iedereen aan.”
 
Je bent bezig met het bouwen van een 
nieuwe varkensstal, toch een risico in 
minder goede tijden?
Pieter: “Het is altijd een risico als je 
investeert. Maar ik ben ervan overtuigd 
dat het op termijn goed komt met onze 
sector. Strategisch gezien lijkt het mij 
het beste om nog wat te groeien, zolang 
ik het financieel kan dragen. Ik heb bij 

mijn lening voor de stal ook van het 
Agroflex-krediet gebruik gemaakt. Dat 
betekent dat ik binnen iedere aflossende 
vijf jaar één jaar kapitaalaflossing kan 
uitstellen. Uiteraard moet je dit daarna 
ook kunnen opvangen door extra goed 
te draaien. Het is niet de bedoeling 
hier ooit gebruik van te moeten maken, 
maar het geeft me weer extra veer-
kracht in moeilijke momenten.”
 
Werkt je vrouw mee in het bedrijf?
Pieter: “Nee, zij werkt in het onderwijs, 
en doet dat heel graag. Zo hoor je ook 
nog eens een ander verhaal in plaats 
van de hele dag over varkens te praten. 
Het is geen bewuste keuze om een 
extern inkomen te hebben als risico-
beperking. Ik weet ook niet zeker of dat 
het verschil zou maken. De bedragen 
die rondgaan in de moderne landbouw 
zijn immers veel groter dan een 
inkomen.”

Pieter Peeraer uit Minderhout is als jonge varkenshouder actief in een 
sector die het hard te verduren heeft, en waar risico’s beperken en slim 
boeren dus cruciaal is. Toch is Pieter hoopvol over de toekomst.
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Vlaamse land- en 
tuinbouwers  du  rven 
wel eens overinves-
teren in onroerende 
goederen.

Pieter Peeraer (met zwart 
T-shirt) is kernlid bij Groene 
Kring Hoogstraten.
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Maak goede afspraken over de bedrijfsopvolging

Bedrijfsbeheer en familiebeheer 
gaan hand in hand

De opvolging wordt ongetwijfeld vergemakkelijkt wanneer 
de familie en het familiebedrijf goed scoren op het vlak van 
governance. Om te vermijden dat samenwerking tussen 
generaties aanleiding geeft tot conflicten, is het aangewezen 
een stevige governance in het leven te roepen. 

✒ JOZEF LIEVENS
INSTITUUT VOOR HET FAMILIEBEDRIJF

Om conflicten te vermijden moeten er 
voor het familiebedrijf structuren en spel-
regels worden uitgewerkt, die enerzijds 
de eenheid van de familie in de hand 
werken, en anderzijds de relatie van 
de familie tot het familiebedrijf in kaart 
brengen. De verschillende familieleden 
hebben immers allemaal minstens één 

link met het familiebedrijf: als familielid, 
maar misschien ook als eigenaar en/of 
bedrijfsleider.

Governance van het bedrijf
Wat de governance van het bedrijf be-
treft, is professionalisering van het bedrijf 
cruciaal. Afspraken en regels rond de 
samenwerking, de werkzaamheden en 
de verantwoordelijkheden moeten vast-
gelegd worden en op regelmatige basis 

besproken worden. In familiale landbouw-
bedrijven lopen familiale en bedrijfs-
matige kwesties vaak door elkaar. 
Daarom is het nuttig om deze zowel in 
tijd en ruimte van elkaar te scheiden.

Governance van de familie
Naast governance van het bedrijf zelf, 
moet in een familiebedrijf ook aandacht 
besteed worden aan governance van 
de familie, vooral in de periode van de 
opvolging. Familiale governance in een 
landbouwbedrijf bestaat uit een familiale 
structuur en afspraken. Bij een bedrijfs-
opvolging moeten veel verschillende 
zaken besproken worden met alle familie-
leden. Het is immers vrijwel onmogelijk 
een langetermijnvisie te realiseren zon-
der dat er in de familie klare afspraken 
omtrent belangrijke onderwerpen worden 
gemaakt. Deze afspraken worden vast-
gelegd in het familiaal charter, een soort 
familiale grondwet. 

Familiecharter
Afspraken zijn nodig omdat zij toelaten 
te anticiperen op problemen en conflic-
ten. Wanneer een familie onverwacht 
met de neus op een bepaald probleem 
wordt gedrukt, is het niet altijd evident 
om meteen met de juiste oplossing op 
de proppen te komen. Vaak gaat de aan-
dacht niet uit naar het probleem, maar 
wel naar de persoon die ertoe aanleiding 
geeft. Het is stukken eenvoudiger om 
te gaan met problemen, wanneer er op 
voorhand duidelijke, objectieve afspraken 

Familiale governance in een landbouwbedrijf bestaat uit een familiale 
structuur en afspraken. Bij een bedrijfsopvolging moeten veel verschil-
lende zaken besproken worden met alle familieleden.

Omdat elke familie 
anders is, is het op 
stellen van afspraken 
altijd maatwerk.
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vastliggen. Bij opvolging zal een charter 
een bijzonder belangrijke rol spelen. 
Het zal bijvoorbeeld bepalen aan welke 
voorwaarden de kandidaat-opvolger(s) 
moet(en) voldoen, wie er wel/niet in het 
bedrijf mag stappen, hoe het vermogen 
verdeeld wordt, hoe de privacy-werk 
verdeling zal verlopen, hoeveel vrije tijd 
iedereen mag opnemen …

Het governance-systeem verandert 
meestal op ingrijpende wijze, wanneer het 
familiebedrijf meerdere bedrijfsleiders 
krijgt die met elkaar moeten samenwer-
ken en overleggen. Zo’n teams kunnen 
soms geen beslissingen nemen omdat 
ze de vader/zoon of broer/zus conflicten 
uit de weg willen gaan. Maar ook met 
familieleden die niet in het bedrijf stappen, 
zijn afspraken noodzakelijk. Daarom is 
het belangrijk dat er kan teruggegrepen 
worden naar een familiecharter. 

Inhoud van het familiecharter
De meeste charters besteden aandacht 
aan volgende onderwerpen:
 • de familiale waarden en visie;
 • de eigendom van het familiebedrijf;
 • de financiële doelstellingen;
 • (toekomstige) partners;
 • de eigendomsverdelingen/vergoedin-

gen voor actieve en niet-actieve 
familieleden;

 • de rol van niet-familieleden in het 
familiebedrijf;

 • de communicatie;
 • familiale harmonie en conflict;
 • het zeggenschap.

Het familiecharter is maatwerk
Elke familie is echter anders, zodat het 
opstellen van afspraken maatwerk is. 
De inhoud van het familiecharter is ook 
afhankelijk van de fase waarin het familie-
bedrijf zich bevindt, de omvang van 
de familie, het aantal (potentiële) over-
nemers, de cultuur van de familie en het 
familiebedrijf, de graad van harmonie 
binnen de familie … ◗

“Het is belangrijk om op regelmatige 
basis te overleggen”

Eveline, hoe ziet jullie bedrijf eruit?
Eveline: “Het is een joint venture tussen 
de bedrijven van mijn ouders, mijn broer 
en schoonzus, en het bedrijf van mijn 
echtgenoot en ik. Dat betekent dat een 
team van zes personen instaat voor de 
dagelijkse leiding. Ieder heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid binnen de zes 
 pijlers waarop we bouwen: plantages • 
sortering & verkoop • boekhouding • 
personeel • infrastructuur, gebouwen & 
machines • administratie & registratie.” 

Welke afspraken hebben jullie binnen 
het bedrijf? 
Eveline: “In het begin was het zoeken 
naar een werkbare structuur. Niet evident 
omdat het voor iedereen een nieuwe 
situatie was, en er rekening moest wor-
den gehouden met zes (verschillende) 
meningen en ideeën. Dit heeft uiteinde-
lijk geleid tot een gedetailleerde lijst 
met verantwoordelijkheden, waarin alle 
taken staan opgesomd en beschreven. 
Voor iedere taak is er een verantwoorde-
lijke aangesteld die belast is met het uit-
voeren van die taak. En zo besef je dat 
er heel wat taken te verdelen zijn bij het 
uitbaten van een fruit- en sorteerbedrijf. 

Momenteel telt de lijst zes pagina’s. 
De naleving is niet altijd evident. Dat 

hebben we duidelijk gemerkt in het ver-
leden, als er gedurende een langere 
periode geen overleg was. Dan worden 
de structuren wazig en begint iedereen 
individuele beslissingen te nemen die 
elkaar kunnen tegenwerken. Het is 
belangrijk om op regelmatige basis over-
leg te plegen, zodat iedereen op dezelfde 
golflengte zit en blijft.”

Hoe worden conflicten voorkomen en 
opgelost? 
Eveline: “Communicatie blijft het sleutel-
woord, want uiteindelijk is en blijft ieder-
een bedrijfsleider en is betrokkenheid 
zeer belangrijk, niet alleen in uw domein, 
maar op alle gebieden. Daarom wordt 
er wekelijks rond de tafel gezeten en 
worden alle topics besproken, overlegd 
en beslissingen genomen. Iedereen kan 
dus zijn mening en ideeën naar voor 
brengen, ook al is dit niet zijn verant-
woordelijkheid. De ideale wereld bestaat 
natuurlijk niet en soms zijn de meningen 
verdeeld. Maar problemen zijn er om 
opgelost te worden en opnieuw praten 
blijft hiervoor cruciaal.”

Eveline Jacques heeft een fruit- en sorteerbedrijf in Alken waar ze met 
verschillende families samenwerken.

Eveline Jacques (tweede van links): 
“Het fruit- en sorteerbedrijf is een 
joint venture tussen de bedrijven 
van mijn ouders, mijn broer en 
schoonzus, en het bedrijf van mijn 
echtgenoot en ik.”
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Trouwen is complexer dan je denkt

De verschillende huwelijkstelsels 
onder de loep genomen

Wanneer je gaat trouwen, sta je ook best even stil bij de 
mogelijke gevolgen. Jij en je partner hebben namelijk eigen 
bezittingen, kapitaal of eigendom en bouwen samen al dan 
niet aan een gemeenschappelijk vermogen. Dit kan je op 
 verschillende manieren aanpakken. 

✒ BASTIAAN VIAENE
CONSULENT GROENE KRING

In het huwelijkscontract kiest een koppel 
voor een bepaald huwelijksvermogens-
stelsel. Daarnaast kan je met specifieke 
aanpassingen ervoor zorgen dat het 
contract volledig past bij jullie situatie. 
Je bent met andere woorden vrij om 
alles te regelen op een manier die jullie 
het best past. Het is goed om ook na 
te denken over hoe je ieders vermogen 
kan beschermen, dit om verrassingen te 
voorkomen wanneer het niet allemaal 
loopt zoals gepland. 

Wettelijk stelsel
Wanneer echtgenoten geen contract 
af   sluiten, zijn zij automatisch onder-
worpen aan de regels van het ‘wettelijk 
stelsel’. Essentieel in dit stelsel is dat 
er een gemeenschappelijk vermogen 
ontstaat tussen de beide echtgenoten. 
Dit betekent dat de goederen van de 
echtgenoten verdeeld worden in drie 
vermogens:
 • het eigen vermogen van de ene echt- 

genoot;
 • het eigen vermogen van de andere 

echtgenoot;
 • het gemeenschappelijk vermogen.

Hetgeen de echtgenoten al bezaten voor 
het huwelijk, blijft tot hun eigen vermogen 
behoren. Tenzij ze deze goederen speci-
fiek inbrengen in de huwgemeenschap 
via het huwelijkscontract. Alle inkomsten 
– zowel uit een beroep als uit goederen – 
die tot stand komen tijdens het huwelijk, 
zijn gemeenschappelijk. Dit geldt ook 
indien slechts één van de echtgenoten 
werkt.

Bij een eventuele scheiding wordt het 
gemeenschappelijk vermogen in twee 
gedeeld. Een uitzondering hierop zijn de 
inkomsten die de echtgenoten tijdens 
het huwelijk verwerven uit schenking of 
erfenis. Deze inkomsten behoren steeds 
tot het eigen vermogen. (Potentiële) 
inkomsten – bijvoorbeeld huurinkomsten 
van een woning – die uit geschonken 
goederen kunnen voortvloeien, worden 
wel tot het gemeenschappelijk vermogen 
gerekend. 

Alle schulden die worden aangegaan 
door één van de echtgenoten worden 
ook geacht gemeenschappelijk te zijn, 
en kunnen dan ook verhaald worden op 
beide partners. Voor gemeenschappe-
lijke schulden kunnen bijgevolg ook de 
eigen goederen van echtgenoten aan-
gesproken worden.

Scheiding van goederen
In tegenstelling tot bij het wettelijk stel-
sel zijn hier slechts twee vermogens:
 • het eigen vermogen van de ene echt- 

genoot;
 • het eigen vermogen van de andere 

echtgenoot.

Met andere woorden: in deze vorm is 
er geen gemeenschappelijk vermogen. 
Beide partners blijven de baas over de 
eigen inkomsten en goederen, op voor-
waarde dat zij kunnen aantonen dat die 
van hen zijn. De echtgenoten blijven 
dus financieel volledig onafhankelijk van 
elkaar. De goederen waarvan niet aan-
getoond kan worden van wie ze zijn, zijn 

Verdeling van het vermogen bij de verschillende huwelijksstelsels

Scheiding van goederen 
2 vermogens

Wettelijk stelsel 
3 vermogens

1 Eigen vermogen van de man
2 Eigen vermogen van de vrouw
3  Gemeenschappelijk vermogen

1 Eigen vermogen van de man
2 Eigen vermogen van de vrouw

Algehele gemeenschap 
van goederen 
1 vermogen

1  Gemeenschappelijk vermogen
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niet gemeenschappelijk, maar onver- 
deeld.

Meestal wordt dit stelsel gekozen om 
de ene partner te beschermen tegen 
de beroepsrisico’s van de andere. De 
bescherming van een groot familiever-
mogen, of wanneer een van de echtge-
noten al kinderen heeft uit een eerdere 
relatie, zijn eveneens vaak voorkomende 
redenen om dit stelsel te verkiezen. 

Het grootste nadeel van dit stelsel is 
de onbillijkheid. Vooral de niet-beroeps-
actieve echtgenoot, die bijvoorbeeld 
thuis blijft voor de kinderen, kan nadelen 
ondervinden van een strikte scheiding 
van goederen. Bij ontbinding van het 
huwelijk kan die immers geen aanspraak 
maken op de vermogensaangroei van 
de werkende echtgenoot.

Om de partner toch enige bescher-
ming te bieden, kan je allerlei correcties 
doen om toch een gemeenschappelijk 
vermogen op te bouwen. Hou er rekening 
mee dat, volgens het stelsel van schei-
ding van goederen, niet alleen de bouw-
grond die door één van beiden voor het 
huwelijk werd ingebracht maar ook het 
huis erop van die persoon is, ook al is 
de woning zelf met middelen van beide 
personen gebouwd.
 
Algehele gemeenschap 
van goederen
In dit stelsel spreekt men slechts van één 
vermogen: de algehele gemeenschap. 
Bij deze vorm is alles gemeenschappe-
lijk, ook wat de partners al hadden voor 
het huwelijk. Wanneer de relatie stuk-
loopt, zal alles verdeeld worden. Wanneer 
bijvoorbeeld een van beiden een stuk 
grond heeft gekregen van zijn ouders, 
zal dit voor de helft met de partner 
gedeeld worden.

Uit de brochure Partners in land- en 
tuinbouw (De Wissel, 2015)

Partners in land- en tuinbouw

Anneleen, ben je van plan om in het 
bedrijf te stappen? 
Anneleen: “Als mijn man later het bedrijf 
van zijn ouders zou overnemen, zou ik 
mijn job behouden, zodat er nog een vast 
inkomen is. Ik doe mijn job graag en bij 
de overname moet er dan niet fors uit-
gebreid worden om een extra inkomen 
te genereren. Als de kans zich voordoet 
om te groeien, zullen we dit goed moe-
ten overwegen. Zoals het er nu naar uit-
ziet, zouden we eerder opteren om niet 
te groeien, en het vast inkomen te behou-
den. Buitenshuis werken zorgt boven-
dien voor afwisseling, sociaal contact en 
sociale voordelen (ziekteverlof, zwanger-
schapsverlof, tijdskrediet ...). Mijn schoon-
moeder werkt trouwens ook deeltijds 
buitenshuis.”

Hoe ziet jullie toekomst samen eruit?
Anneleen: “We gaan binnenkort samen-
wonen op het bedrijf. We zijn voor de 
wet getrouwd net voor we begonnen te 
bouwen en te lenen. Het was veiliger 
om te trouwen, voor het geval dat er een 

van ons iets overkomt. Verder hebben 
we nog geen specifieke regeling bij de 
notaris gemaakt, aangezien dit volgens 
ons nog niet aan de orde is. Joachim 
werkt nog voltijds buitenshuis. Als we 
samenwonen zal hij evenveel bijspringen 
op het bedrijf van zijn ouders als nu. 
Het huishouden zal grotendeels voor 
mij zijn. Het inkomen hoeft bijgevolg 
nog niet verdeeld te worden. Er zijn nog 
geen afspraken gemaakt over het eigen 
vermogen van voor het huwelijk.”

Als er iets zou mislopen (echtscheiding, 
ongeval ...) kan de partner soms achter-
blijven met een financiële kater. Heb je 
hier rekening mee gehouden?
Anneleen: “Bij onze lening voor de bouw 
van het huis hebben we een schuld-
saldoverzekering van het hypothecaire 
woningkrediet. Dit beschermt ons in 
geval dat één van ons overlijdt. Ze garan-
deert de terugbetaling van het verze-
kerde kapitaal tijdens de looptijd van de 
lening. Verder hebben we nog geen 
afspraken gemaakt.”

Anneleen werkt als verpleegkundige in het ziekenhuis van Kortrijk. Ze is 
pas getrouwd en gaat binnenkort samenwonen met haar man op het bedrijf. 
Getuigenis uit de brochure Partners in land- en tuinbouw.
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Wanneer echtgeno-
ten geen contract 
afsluiten, zijn zij 
automatisch onder-
worpen aan de regels 
van het ‘wettelijk 
stelsel’.


