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Leidt de intentie tot overdracht ook tot een effectieve overdracht?  

Abstract 

Dit wetenschappelijk artikel onderzoekt of de intentie tot overdracht ook tot een effectieve overdracht leidt. De 

masterproef heeft als doel om een beter inzicht te geven in het overdrachtsproces bij familiale ondernemingen. 

Dit overdrachtsproces heeft zowel betrekking op de familiale overdracht als de externe overdracht. Eerst en 

vooral werd er een verkennend onderzoek uitgevoerd op basis van een literatuurstudie en vervolgens werden 

er kwalitatieve interviews afgenomen. Op basis van de literatuur werd beslist om op twee zaken te focussen die 

invloed hebben op het overdrachtsproces: de professionaliteit van het overdrachtsproces in een bedrijf en de rol 

van socio-emotional wealth. Beide thema’s kwamen grondig aan bod tijdens de verschillende interviews met 

verschillende familiale bestuurders. Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de intentie tot overdracht ook 

tot effectieve overdracht leidt en dat vooral de professionaliteit omtrent de overdracht een bepalende rol speelt. 

Een sterke rol van socio-emotional wealth lijkt een belangrijke reden te zijn om de overdracht familiaal te 

organiseren. Tenslotte is het garanderen van continuïteit van de onderneming voor de verkopers belangrijker 

dan de prijs die betaald wordt voor deze overdracht.   

Sleutelwoorden: familiebedrijf, overdracht, leiding, eigendom, socio-emotional wealth 

 Introductie 

De overdracht van leiding en / of eigendom zijn kritieke momenten in het voorbestaan van een bedrijf. 

Het overdrachtsproces wordt beïnvloed door verschillende factoren waarbij het rationele het emotionele 

vaak overstijgt. Nog veel te vaak sleept de bedrijfsopvolging te lang aan en zorgen allerlei familiale en 

niet-familiale conflicten ervoor dat de toekomst van een familiebedrijf in gevaar komt. Het verloren gaan 

van het familiebedrijf is niet enkel een verlies voor de aandeelhouders en de werknemers, het is een 

verlies voor de Belgische staat en bijgevolg voor elke inwoner in België. In 2011 becijferde Lambrecht 

en Molly dat familiale bedrijven 45% van de tewerkstelling garanderen en dat deze bedrijven 33% van 

het Belgisch BBP vertegenwoordigen. Het is bijgevolg verontrustend te noemen dat slechts 30% van 

de familiebedrijven over gaan naar de volgende generatie en slechts 10% van de derde generatie in het 

familiebedrijf stapt (Chrisman, Chua, Steier, Wright en Mckee, 2012).  

In 2014 werd in een enquête van Praet, Michiels, Arijs, Molly en Lambrecht gepeild naar de intentie tot 

overdracht bij familiale ondernemingen. Deze masterproef gaat na of deze overdracht ook effectief is 

doorgegaan en wat de verschillende factoren waren die er voor zorgen dat de overdracht al dan niet 

doorging.  

 

Allereerst begint dit onderzoek met een literatuurstudie. Hier worden de begrippen een familiebedrijf, 

overdracht en socio-emotional wealth toegelicht. Vervolgens komt zowel de overdracht van leiding als 

de overdracht van eigendom aan bod met de bijhorende problematiek tijdens deze processen. Tenslotte 

werden deze onderwerpen besproken aan de hand van verschillende interviews met familiale 

bestuurders en werd nagegaan of de uiteindelijke overdracht al dan niet doorging. Tijdens deze 

interviews werd de nadruk gelegd op de rol van professionaliteit en de rol van socio-emotional wealth 

tijdens het overdrachtsproces.  
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 Literatuurstudie 

2.1. Begrip familiale ondernemingen 

Dit onderzoek beperkt zich tot familiale ondernemingen, dus wordt het begrip familiaal bedrijf eerst en 

vooral gedefinieerd. In opdracht van een taakgroep van de Europese commissie werd een niet-

beursgenoteerd familiebedrijf als volgt gedefinieerd: “de meerderheid van het zeggenschap, verbonden 

aan de eigendom is in handen van een familiaal persoon. Deze meerderheid kan direct of indirect zijn. 

Vervolgens is ook tenminste één familielid betrokken bij het bestuur van de onderneming” (Matser, 2010, 

p. 9). Een familiebedrijf steunt dus op een overlapping van drie belangrijke kenmerken: familie, 

eigendom en het bedrijf. De overlapping tussen deze drie kenmerken vormt het wezenlijk verschil  

tussen familiale ondernemingen en niet-familiale ondernemingen (van Zwol & Flören, 2010). Deze 

overlapping van de verschillende posities en aspecten van een familiebedrijf wordt voorgesteld door 

middel van het drie-cirkelmodel van Tagiuri en Davis (Verduyn, 2008). 

Figuur 1: Het driecirkelmodel van Tagiuri en 

Davies  (Matser, 2010, p. 11) 

 

Het driecirkelmodel toont dat er zeven verschillende posities zijn in een familiebedrijf.  

• Positie 1: Dit is de positie waarbij de eigenaar zowel een managementfunctie heeft en 

eveneens lid is van de familie (Matser, 2010). 

• Positie 2:  Familiale werknemers: familieleden die eveneens een functie hebben in het bedrijf.  

• Positie 3:  Familiale aandeelhouders: deze aandeelhouders zijn lid van de familie en zijn 

aandeelhouders maar spelen geen actieve rol in het bedrijf.  

• Positie 4:  Actieve externe investeerders: niet-familiale aandeelhouders die een actieve rol 

spelen in de onderneming. 

• Positie 5:  Het management en de werknemers die geen aandeelhouder zijn en geen familie 

zijn. 

• Positie 6:  Externe investeerders zonder een actieve rol te hebben in het bedrijf. 

• Positie 7:  Familie, deze personen zijn geen eigenaar en werken niet in het bedrijf.  

 

Bron: Bruel, 2008. 

 

De twee categorieën eigendom en bedrijf tonen in welke mate een persoon actief is en beslissingsrecht 

heeft in het bedrijf. De literatuur van van Zwol en Flören (2010) verdiept zich verder in deze interactie 

tussen leiding en eigendom van werknemers in het bedrijf. 
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Figuur 2: De opvolgingsmatrix (van Zwol en Flören, 2010, pagina nummer ongekend) 

 

De matrix van van Zwol en Flören (2010) geeft 12 verschillende posities weer waarin de opvolger zich 

op een gegeven moment bevindt. Een opvolger begint linksboven in de opvolgingsmatrix en evolueert 

naar de vakjes rechtsonder. Horizontaal toont de matrix aan wat de huidige positie is van de familiale 

werknemer in het bedrijf. Hoe meer de persoon zich naar rechts bevindt, hoe meer 

verantwoordelijkheden deze persoon heeft in het bedrijf. Daarentegen toont de verticale positie, in welke 

mate de opvolger eigenaar is van het bedrijf. Met eigendom wordt bedoeld dat de activa en / of aandelen 

volledig in handen is van de huidige generatie familiale aandeelhouders. Hoe meer het individu zich aan 

de onderkant van de tabel bevindt, hoe meer deze persoon ook eigenaar is van het bedrijf. 

 

2.2. Definitie overdracht  

Om verder de overdracht binnen familie bedrijven te bespreken dient het begrip overdracht duidelijk en 

ondubbelzinnig gedefinieerd te worden. De literatuur van Lambrecht en Naudts (2007) definieert 

overdracht van eigendom als volgt: “ Iedere overdracht van het bezit van een onderneming aan een 

andere persoon of onderneming waarbij de continuïteit van de onderneming wordt verzekerd” 

(Lambrecht & Naudts, 2007, p. 16). Het woord continuïteit is zeer belangrijk in deze definitie. De 

continuïteit wordt ook zeer sterk aangehaald in de definitie van de Europese Commissie. De Europese 

Commissie definieert een overdracht als volgt: “De overdracht van het bedrijfseigendom aan een ander 

persoon of een andere onderneming, waarbij de overgenomen onderneming actief blijft” (Lambrecht & 

Naudts, 2007, p. 16). Bijgevolg kan er bij stopzetting of ontbinding van een bedrijf niet gesproken worden 

van overdracht. Aangezien het stopzetten van een familiebedrijf niet voldoet aan de definitie van een 

overname zal dit niet verder aan bod komen in deze masterproef. Vervolgens wordt het begrip opvolging 

als een vorm van overdracht beschouwd. Opvolging leidt op korte of middellange termijn tot overdracht. 

Het verschil tussen opvolging en overdracht zit hem in de relatie met de huidige bestuurder van het 

familiebedrijf. Bij opvolging is er sprake van een diepere relatie dan puur het financiële aspect (G. 

Seghers, persoonlijke communicatie, 8 april 2020).  

Volgens een Nederlands onderzoek met betrekking tot de overdracht binnen familiale ondernemingen 

is er in 54% van de gevallen een gelijktijdige overdracht van leiding en bezit (Lambrecht, 2006). Deze 

gelijktijdige overgang is een certitude bij ondernemingen zonder rechtspersoon. Bij de overdracht van 

eigendom met een rechtspersoon is dit niet noodzakelijk het geval (Lambrecht & Naudts, 2007). 

Bijgevolg focust dit onderzoek zich ook op de overdracht van leiding, die als volgt gedefinieerd wordt: 

“er is sprake van overdracht van de dagelijkse bedrijfsleiding, wanneer de overnemer gedelegeerd 

bestuurder, zaakvoerder, algemeen directeur, lid van het management team of van het directiecomité 

wordt” (Lambrecht & Naudts, 2007, p. 39).  
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2.3. Ability versus Willingness dilemma (competentie versus toewijding) 

Allereerst is er een groot verschil tussen de overdracht in familiale en niet-familiale ondernemingen. De 

hoofdreden voor dit grote verschil heeft betrekking op het emotionele aspect in een familie bedrijf bij de 

opvolging van een leidinggevende functie (Gomeze-Mejia, Nunez-Nickel, & Gutierrez, 2001; Lambrecht 

& Naudts, 2007). Deze emoties worden aangewakkerd door de twee belangrijke aspecten in het bedrijf: 

de familie enerzijds en het bedrijf anderzijds (Gómez Betancourt, Botero, Bernardo Betancourt Ramirez, 

& Piedad López Vergara, 2014).  

Het ability versus willingness dilemma slaat op het feit dat de competenties van de  opvolger het best in 

twee categorieën worden ingedeeld. Deze competenties van een opvolger worden ingedeeld in de 

bedrijfslogica (corporate logic) en de familiale logica (family logic) (Richards, Kammerlander, & 

Zellweger, 2019).  

2.3.1. Definitie bedrijfslogica en familiale logica 

De bedrijfslogica verwijst naar de competenties die een persoon nodig heeft om het bedrijf te leiden met 

name: werkervaring, diploma en ondernemingszin. De familiale logica daarentegen wordt geassocieerd 

met de toewijding naar de familie toe en de motivatie om het familiebedrijf te leiden met eergevoel en 

loyaliteit naar de familie. Een goede opvolger beschikt over voldoende competenties van zowel de 

bedrijfslogica als van de familiale logica (Torfs, persoonlijke communicatie, 8 april 2020; Richards et al., 

2019). 

2.3.2. Institutionele Logica 

Een handeling uitvoeren in het belang van de bedrijfslogica of in het belang van de familiale logica kan 

de bedrijfsleider tot tegenstrijdige handelingen dwingen. Deze tegenstrijdige handelingen, ook wel  

institutionele logica genoemd, werden besproken in het jaar 1985 door Alford en Friedland. Thornton en 

Ocasio (2008) constateren dat deze institutionele logica een veelvoorkomende tegenstrijdigheid is in 

westerse bedrijven.   

Institutionele logica wordt volgens de theorie van Richard et al (2019, p. 2) als volgt gedefinieerd: “the 

socially constructed historical patterns of cultural symbols and material practices, assumptions, values, 

and beliefs by which individuals produce and reproduce their material subsistence, organize time and 

space, and provide meaning to their daily activity”. De institutionele logica heeft dus betrekking op de 

normen, waarden, overtuigingen, regels en procedures in het bedrijfsleven (Vermeulen, 2012). 

De bedrijfslogica zal eerder de nadruk leggen op groei, winst en positionering in de markt. 

Daarentegen zal de familiale logica standvastigheid, prestige en loyaliteit naar de familie toe als 

belangrijke waarden beschouwen (Richard et al., 2019). De loyaliteit van de familiale aandeelhouders 

naar de  managers, de werknemers en alle andere stakeholders van het familiebedrijf is een belangrijke 

variabele om de overdracht te bestuderen (Torfs, persoonlijke communicatie, 8 april 2020). Dit 

groepsgevoel in familiale ondernemingen waarbij de werknemers het gevoel hebben dat ze een deel 

zijn van de familie, is in de meeste gevallen zeer bepalend voor het al dan niet doorgaan van een 

overdracht (Cabrera‐Suárez, Saá‐Pérez, & García‐Almeida, 2001; Vervisch, persoonlijke 

communicatie, 6 april 2020). Tijdens het overdrachtsproces zullen bestuurders zekerheden willen 

hebben wat betreft de verdere continuïteit van het bedrijf (Vervisch, persoonlijke communicatie, 6 april 

2020).  “Je hebt je zaak opgebouwd en wil dus ook zekerheden naar je werknemers en je cliënteel toe” 

(Detrez, persoonlijke communicatie, 30 april 2020). In de volgende sectie wordt kort besproken in welke 

situaties de bedrijfslogica voorrang krijgt op de familiale logica en omgekeerd.  

2.3.3. Bedrijfslogica versus Familiale logica  

Bij overdracht wordt zowel met de familie rekening gehouden als met het bedrijf, maar vaak neemt één 

van de twee de bovenhand (Richards, Kammerlander, & Zellweger, 2019). Het feit dat de bestuurder 

tijdens het selectieproces van overdracht vooral in het belang van het bedrijf beslist of vooral in het 

belang van de familie hangt af verschillende factoren. Ter verduidelijking, de familiale logica is niet 

slechter voor het bedrijf dan de bedrijfslogica, het handelen in functie van de familiale logica of socio-
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emotional wealth kan op een positieve ontwikkeling uitdraaien en dit niet alleen voor de familiale 

aandeelhouders maar voor alle stakeholders en voor het lange termijn perspectief van het bedrijf 

(Deephouse, & Jaskiewicz 2013). Klanten en andere stakeholders profiteren ervan dat familiale 

managers die in het bedrijf werken meer gemotiveerd zijn dan niet-familiale werknemers om  de 

productinnovatie en klantenservice te verbeteren (Deephouse, & Jaskiewicz, 2013; Wong, Chang, & 

Chen, 2010).   

De eerste factor die bepaald volgens welke logica er gehandeld wordt, is de motivatie van de familiale 

aandeelhouders. Torfs (persoonlijke communicatie, 8 april, 2020) benadrukt dit met de volgende quote: 

“Het zijn niet de statuten die de goesting bepalen maar de goesting die de statuten bepalen”. 

Vervolgens gaf het onderzoek van Richards et al (2019) weer dat de grootte van een onderneming een 

bepalende rol speelt in het beslissingsproces van bedrijven. Hoe groter het personeelsbestand van een 

bedrijf, hoe groter de kans dat voor de bedrijfslogica wordt gekozen i.p.v. familiale logica.  

De volgende eigenschap die de kans vergroot dat de continuïteit van de familie verkozen wordt boven 

het bedrijfsbelang is de aanwezigheid van de familie in het management van het bedrijf. Volgens de 

literatuur van Richards et al. (2019) en de resultaten uit de lineaire regressie toont een hogere 

aanwezigheid van de familie in leidinggevende functies aan dat er een grotere kans bestaat dat de 

beslissingen omtrent de overdracht van leiding en eigendom vooral in het belang van de continuïteit van 

de familie worden genomen i.p.v. in het algemeen belang van het bedrijf.  

Tenslotte is de werkervaring van de bestuurder een variabele om rekening mee te houden. Indien de 

bestuurder voor een langere termijn in een ander bedrijf gewerkt heeft zal hij meer geneigd zijn om te 

kiezen voor een opvolger die vooral de bedrijfslogica van het bedrijf vooropstelt (Richards et al., 2019). 

Vele familiebedrijven zetten hieromtrent enkele voorwaarden in het familiaal charter. Het feit dat een 

persoon een aantal jaren in een ander bedrijf moet gewerkt hebben alvorens in het familie bedrijf terecht 

te komen verhoogt de kans op een competente bedrijfsleider (Michielsen, 2018; Vervisch, persoonlijke 

communicatie 6 april 2020). Door middel van externe werkervaring kan de opvolger zijn verkregen 

kennis uit een ander bedrijf gebruiken om de processen in het familiebedrijf te verbeteren (Cabrera‐

Suárez et al., 2001; Lambrecht, 2003).  

 

2.4. Rol van Socio-Emotional Wealth tijdens overdracht  

Het streven naar behoud van socio-emotional wealth is een belangrijke reden om de familiale logica te 

verkiezen boven de bedrijfslogica. Socio-Emotional Wealth (SEW) heeft betrekking op de niet-financiële 

aspecten van een familiebedrijf. Deze aspecten voldoen aan de affectieve waarden van de familie in 

het bedrijf (Nordqvist, 2016). Het behouden van de socio-emotional wealth heeft een zeer belangrijke 

waarde in het beslissingsproces bij de opvolging van het bedrijf (Minichilli, Nordqvist, Corbetta, & Amore, 

2014). Familiebedrijven gaan hun bedrijf en bijgevolg de overdracht als succesvol ervaren indien hun 

socio-emotional wealth behouden blijft, terwijl niet-familiale bestuurders het succes meten aan de hand 

van de bedrijfsprestaties (Dyer, 2018). Om de invloed van socio-emotional wealth op het 

opvolgingsproces te bestuderen dienen eerst de vijf achterliggende waarden van socio-emotional 

wealth opgesomd te worden (Dyer, 2018; Verbeke & Besieux, 2015).  

1) Belang van familiale controle en invloed. 

Het gevaar van Socio-Emotional Wealth (SEW) is dat familiale aandeelhouders hun beslissingen  

nemen in het voordeel van de waarden van SEW i.p.v. de beslissingen te nemen in het voordeel van 

het lange termijn perspectief en de economische prestaties van het bedrijf (Minichilli et al., 2014). Het 

behoud van de controle is vaak een argument om bepaalde investeringen of andere lucratieve projecten 

uiteindelijk niet uit te voeren (Makó, Csizmadia, & Heidrich, 2016). Het uitstellen van de overdracht van 

aandelen aan de familie is hier een voorbeeld van. De overdracht van aandelen heeft een sterke 

emotionele impact op de bestuurder. Bestuurders gaan de overdracht van aandelen zien als een 

degradatie van de centrale en invloedrijke positie die ze bekleden (Dekker, Rigtering, & Veldhuizen, 
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2015). Volgens het onderzoek van Cannella en Shen (2001) zouden machtige leiders het moeilijker 

hebben om deze overdracht te laten plaatsvinden. 

2) Overdragen van de familiale controle door middel van successie.  

Vervolgens ligt de nadruk in familiale bedrijven op de wederzijdse verwachtingen tussen de familiale en 

de niet-familiale actoren in het bedrijf. Deze wederzijdse verwachtingen overstijgen de financiële en 

economische prestaties van het bedrijf (Minichilli et al., 2014). Bij de opvolging van een bestuursfunctie 

zullen de sociale en emotionele familiale waarden vaak de economische prestaties van het bedrijf 

overklassen. Bij opvolging wordt in bepaalde gevallen beslist om de familiedynastie in stand te houden 

i.p.v. beslissingen te nemen die op lange termijn het beste zijn voor de onderneming (Yu, Ding, & Chu 

2015).  

3) Rol van het identiteitsgevoel in het familiebedrijf, de sociale identificatie. 

Verder omvat de definitie van socio-emotional wealth het identiteitsgevoel in een familiebedrijf, ook wel 

sociale identificatie genoemd. Familieleden identificeren zich met het bedrijf en krijgen hierdoor een 

groepsgevoel met de andere familiale erfgenamen van het bedrijf. Bijgevolg is dit groepsgevoel sterk 

afhankelijk van het voortbestaan van het familiebedrijf (Deephouse, & Jaskiewicz, 2013).  

4) Rol van het sociaal kapitaal. 

Daarnaast bevat SEW het sociaal kapitaal van de familiale aandeelhouders. Sociaal kapitaal heeft 

betrekking tot de sociale relaties en informele netwerken van personen (Dyer, 2018; Makó, Csizmadia, 

& Heidrich, 2018). Als het bedrijf verkocht wordt aan externe personen is er bijgevolg verlies van dit 

sociaal kapitaal voor de familie. Daarentegen realiseert de bestuurder bij overdracht aan de eigen 

erfgenamen de mogelijkheden om het sociaal kapitaal te transfereren naar de volgende generatie (De 

Freyman, Richomme-Huet, Paturel, & Toulon, 2006).  

5) Emotionele gehechtheid. 

Dekker et al (2015) omschreef de gevoelens waarmee een afscheidnemende bestuurder 

geconfronteerd wordt tijdens het overdrachtsproces:  

• “het onder ogen zien van zijn eigen sterfelijkheid” 

• “het moeten afstaan van zijn machts- en invloedrijke positie” 

• “de degradatie van zijn centrale rol binnen de familie” 

• “het gevoel van rivaliteit en jaloezie ten aanzien van de nieuwe ondernemer” 

(Dekker et al., p. 2, 2015) 

Emotioneel geladen processen creëren een onvermogen om complexe processen goed te managen en 

zijn vaak de belangrijkste oorzaak van mislukte bedrijfsopvolgingen. Deze emotionele componenten 

leiden vaak tot uitstel van het opvolgingsproces. Er wordt zelf gesteld dat 87% van het hoger 

management in familiebedrijven worstelt met bovenstaande gevoelens tijdens het overdrachtsproces 

(Dekker et al, 2015).   

Op basis van de literatuur omtrent de socio-emotional wealth wordt de volgende hypothese 

opgesteld: Een sterkere rol van socio-emotional wealth zal de kans op een effectieve overdracht van 

eigendom en/of leiding verlagen.  

Deze hypothese zal getest moeten worden tijdens het kwalitatief onderzoek, dat later in de masterproef 

aan bod komt.  
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2.5. Verschillende fasen in het overdrachtsproces 

Na een korte uiteenzetting van het begrip familiale onderneming, overdracht en de verschillende sociaal 

emotionele zaken,  zullen nu de verschillende fasen in het overdrachtsproces besproken worden. Het 

onderzoek van Dekker et al. (2015) onderscheidt drie fasen in het overdracht proces:  

1. Oriëntatiefase.  

2. De voorbereidingsfase. 

3. De overdrachtsfase.  

De oriëntatiefase bestaat uit een opvolgingsplan en een opvolgingsalternatief. Het opvolgingsplan 

vergt moed om de verschillende emotionele barrières die gepaard gaan met overdracht te overwinnen. 

Deze emotionele barrières hebben betrekking op het verliezen van status en macht (Dekker et al., 

2015). Volgens Torfs (persoonlijke communicatie, 8 april 2020) beslist de familie tijdens de 

oriëntatiefase en tijdens deze fase van bewustwording, waar de familie naar toe wil. De familie heeft 

hier drie opties: 

1) Verkopen aan een externe onderneming of private equity groep. 

2) Het bedrijf in eigen handen houden en de familiale aandeelhouders de kans geven om door te 

groeien.   

3) Het bedrijf in eigen handen houden maar met een externe bestuurder. 

Na de oriëntatiefase volgt de voorbereidingsfase. Tijdens deze voorbereidingsfase worden de 

capaciteiten van de potentiële opvolger bestudeerd. In deze fase dient de kloof gedicht te worden tussen 

enerzijds de huidige capaciteiten en anderzijds de capaciteiten die nodig zijn om het bedrijf te runnen 

(Dekker et al., 2015). In deze fase worden ook beslissingen genomen met betrekking tot de familiale 

opvolgers en wordt beslist wie wel en wie niet de capaciteiten heeft om in het familiebedrijf te stappen 

(Leach, 2016).  

Indien er sprake is van familiale overdracht kan er beroep gedaan worden op externe personen om zo 

het overdrachtsproces vlotter te laten verlopen. Op deze manier wordt er een objectieve kijk bijgebracht 

aan het overdrachtsproces en vermijd je dat de huidige bestuurder te veel zijn kinderen of andere 

familiale aandeelhouders naar voor schuift als de beste opvolger voor het bedrijf (Lam, 2011;Ling, 

Baldridge, & Craig, 2012; Michielsen, 2018; Torfs, persoonlijke communicatie, 8 april 2020).  

De laatste fase die de literatuur van Dekker et al. (2015) aanhaalt is de overdrachtsfase. Deze fase 

heeft betrekking tot de overdracht van leiding en / of eigendom. Allereerst vindt de overdracht van 

eigendom en leiding niet noodzakelijk op hetzelfde moment plaats (Dekker et al., 2015; Lambrecht, 

2006; Lambrecht en Naudts, 2007). Indien er wordt verkocht aan een externe onderneming zal de 

verkoper gemiddeld nog twee à drie jaar moeten blijven werken in het bedrijf. Gedurende deze periode 

wordt de relatie tussen koper en verkoper zwaar op de proef gesteld. Vaak leiden conflicten tot een 

vroegtijdige verbreking van de samenwerking. Deze mogelijkheid tot vroegtijdige verbreking wordt best 

op voorhand contractueel vastgelegd a.d.h.v. een good leaver en een bad leaver overeenkomst. Bij een 

good leaver wordt er met een onderlinge overeenkomst beslist de samenwerking vroegtijdig te stoppen. 

Bij een bad leaver zal de verkoper ter kwader getrouw hebben gehandeld en dus ook een lagere 

overnameprijs krijgen (Vervisch, persoonlijke communicatie, 6 april 2020).  

 

2.6. Overdracht van eigendom 

De overdracht van eigendom kan aan verschillende personen of rechtspersonen worden overgedragen. 

Volgens Lambrecht en Naudts (2007) zijn de meest voor de hand liggende opties bij overdracht van 

eigendom: een familiale werknemer, een werknemer van het bedrijf, een derde natuurlijke persoon en 

tenslotte een derde onderneming.  

2.6.1. Verkoop van het bedrijf aan externen 
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Wanneer de overdracht van eigendom gepaard gaat met de overdracht van leiding zijn de meest 

voorkomende vormen van overdracht: fusies en overnames (Lambrecht, & Naudts, 2007).  In de 

volgende sectie wordt het verschil tussen een fusie en een overname kort besproken.  

Fusies en overnames 

In deze sectie van de thesis wordt eerst het verschil tussen een fusie en een overname besproken. Een 

fusie of overname wordt voornamelijk geassocieerd met de expansie van het bedrijf. Volgens de theorie 

van Parnangtong (2017) kan de groei van bedrijven op twee manieren bekomen worden. Ten eerste is 

er de organische groei, deze wordt veroorzaakt door interne groei van het bedrijf. De tweede manier is 

omzet en winstgroei te realiseren door middel van externe groei: fusies en overnames. Hoewel een fusie 

of overname eerder wordt geassocieerd met de expansie van het bedrijf geeft deze vorm van overdracht 

ook een kans om een stap opzij te zetten voor de familiale aandeelhouders en op deze manier een 

overdracht van eigendom / leiding over te laten aan externe overnemers.  

Fusies 

Bij een fusie worden twee aparte bedrijven samengesmolten tot één geheel. Aandeelhouders 

verwachten dan dat het geheel groter en meer waard is dan de twee afzonderlijke bedrijven (Henman 

& Dierickx, 2018). Enerzijds ligt de nadruk bij een fusie eerder op expansie dan op het overlaten van 

een bedrijf. Anderzijds geeft een fusie de bestaande aandeelhouders de mogelijkheid om een stap terug 

te zetten. Na de fusie zullen de familiale aandeelhouders de controle moeten delen met de 

aandeelhouders van het ander fusiebedrijf (Shim & Okamuro, 2011).  

Overnames 

Het begrip overname wordt breed gedefinieerd en bestaat uit een verscheidenheid aan activiteiten. 

Overnames worden gekenmerkt door verschillende complexe activiteiten zoals: due dilligence, 

onderhandelingen en financiering. Deze activiteiten worden afgestemd op een overname doelwit en 

verschillen dus bij elke overname (Kleindienst & Schmitt, 2014). Het overdrachtsproces is een tijdrovend 

proces en duurt gemiddeld zes tot twaalf maanden (Vervisch, persoonlijke communicatie, 6 april 2020).  

Managementbuy-out (MBO)/ Managementbuy-in (MBI) 

Een overdracht aan derden wordt vaak teweeggebracht door een managementbuy-out (MBO) of een 

managementbuy-in (MBI). Bij een buy-out koopt een intern of een extern Management de familie uit en 

verwerft ze zelf de aandelen of de activa van een bedrijf. Op deze manier geven de bestaande 

aandeelhouders gedeeltelijke of volledige controle over het bedrijf uit handen (Dekker et al., 2015). 

Een MBO wordt als volgt gedefinieerd: “An MBO is the purchase of the firm by a group of normally four 

to six senior managers who are already employed in the business, typically using their own funds plus 

external private equity and bank loans” (Howorth, Westhead, & Wright, 2004, p. 3). Bij een MBO nemen 

interne individuen het bedrijf over (Boutifour, & Miraoui, 2016).  

Bij een Managementbuy-in (MBI) wordt de controle over het bedrijf verworven door een externe 

manager of externe managers. “An MBI is the purchase of the firm by external entrepreneurs, with 

funding from the same sources as for MBOs. MBI teams may sometimes include one or more inside 

managers as equity-holders” (Howorth et al., 2004, p. 3). Indien er samen wordt geïnvesteerd met 

interne managers is er dus sprake van een combinatie van een MBO en een MBI. Door samen met 

interne managers te investeren beschikt het nieuwe management al over de nodige kennis en insider 

info om het  bedrijf te leiden. Op deze manier zal de overname vlotter verlopen (Howorth et al., 2004).  
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Vervolgens is er bij een overname zeer vaak argwaan tegenover inside information die de verkopers 

hebben, maar de kopers niet. Beide partijen hebben bijgevolg de neiging om waardevolle informatie 

achter te houden. Dit wordt ook wel asymmetrische informatie genoemd (De Bondt, 2005; Piëst, & 

Schutte, 2008). Private bedrijven zijn extra gevoelig voor deze asymmetrische informatie omdat deze 

private bedrijven bij hun rapporteringen minder transparant hoeven te zijn dan beursgenoteerde 

bedrijven. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om hun prestaties de rapporteren volgens de 

rapporteringsregels van de Euronext (Cruysmans, Feron, & Leroux, 2018). Het risico dat een overnemer 

een overgewaardeerd bedrijf koopt wordt ook wel de valuation risk genoemd (Barbopoulos & 

Sudarsanam, 2012).  

Bij een MBI is de argwaan tot asymmetrische informatie veel groter dan bij een MBO. Bij een MBO is er 

een aanzienlijk kleinere kans op asymmetrische informatie aangezien de kopers zelf insiders zijn van 

het bedrijf (Howorth et al., 2004; Lambrecht & Naudts, 2007). Langs de andere kant is er bij een MBO 

wel een risico op asymmetrische informatie van de kopers naar de verkopers toe. Bij een MBO bestaat 

de kans dat de managers beter op de hoogte zijn van de financiële toestand van een bedrijf dan de 

eigenaars. Dit kan leiden tot argwaan en kan het overdrachtsproces vertragen. Het huidige management 

zou informatie kunnen achterhouden (agency probleem) die in het voordeel van de managers is bij een 

mogelijke buy-out (Singla, Veliyath, & George, 2014). Op deze manier kan het management het bedrijf 

onderwaarderen en kan ze zich zo makkelijker inkopen in het bedrijf.  

Tenslotte is een MBO of een MBI een oplossing voor veel familiebedrijven die hun bedrijf willen laten 

overnemen. Vaak wordt met dit soort overname de continuïteit van een bedrijf gewaarborgd en kan de 

familie in veel gevallen zelfs nog een adviserende rol spelen in de toekomst (Howorth et al., 

2004;Vervisch, persoonlijke communicatie, 6 april 2020;).  

Een buy-sell agreement / voorkooprecht  

In deze alinea wordt het voorkooprecht besproken. Hoewel dit geen vorm van overname is, is het 

voorkooprecht wel een belangrijk middel om de continuïteit van een bedrijf te blijven garanderen. Een 

buy-sell agreement of in het Nederlands een voorkoopoptie, is een overeenkomst waarbij er een 

regeling wordt getroffen, wanneer een gebeurtenis die op voorhand werd vastgelegd zich voordoet. De 

meest voor de hand liggende buy-sell agreement, is de afhandeling van de overdracht van de aandelen 

wanneer de eigenaar sterft, op pensioen gaat of hem iets anders overkomt dat hem belemmert om 

verder te werken (Caudill, 2018; Ellentuck & Albert, 2012). De eigenaar van het bedrijf kan deze optie 

geven aan familieleden, werknemers of het management. Wanneer deze vooraf bepaalde gebeurtenis 

zich voordoet, heeft de persoon met de verkregen optie het recht om het bedrijf op basis van een vooraf 

bepaalde prijs over te nemen. De optie kan op het moment van de gebeurtenis steeds geweigerd 

worden (Notaris Van Walleghem, persoonlijke communicatie, 4 april 2020). In het algemeen zorgt een 

buy-sell agreement er voor dat de opvolging van een bedrijf verzekerd is. De meest voorkomende 

voorkoopoptie in een familiaal bedrijf speelt zich af tussen de bestuurder en zijn familie. De volgende 

paragraaf bespreekt deze familiale overdracht en de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan.  

2.6.2. Het bedrijf wordt in familiale handen gehouden 

Indien de familie beslist om familiale aandeelhouders te laten doorgroeien in het bedrijf is een familiaal 

charter een mogelijkheid om het overdrachtsproces vlotter te laten verlopen. De afspraken die in het 

charter gemaakt worden hebben betrekking tot de eigendom, opvolging en zeggenschap (Koster, 2016).  

Volgens de code Buysse II is dit zelfs noodzakelijk om deugdelijk bestuur in het bedrijf te verbeteren en 

bijgevolg ook de lange termijn prestaties te verbeteren (Flören, Berent-Braun, Uhlaner, & de Nooijer, 

2013). Het familiecharter fungeert als de grondwet van het bedrijf en omvat enkele vereisen die een 

familiale opvolger moet hebben om in het familiebedrijf te werken (Lievens, 2004). Dit charter stelt eisen 

met betrekking tot: educatieniveau, welke takken mogen zetelen in de raad van bestuur, het aantal jaren 

werkervaring buiten het bedrijf, verdeling van eigendom… (Bruno Vervisch, persoonlijke communicatie, 

6 april 2020; Michielsen, 2018). Een minimum aantal jaren werkervaring buiten het bedrijf wordt best 



  

12 
 

opgenomen in deze statuten. Op deze manier kan de opvolger zichzelf testen of hij of zij over de 

capaciteiten beschikt om het familiebedrijf te leiden (Lambrecht, 2003).  

Verder wordt de opvolger ook best voorbereid door middel van het verwerven van een aantal jaren 

interne werkervaring. Deze interne werkervaring geeft de opvolger de mogelijkheid om in contact te 

komen met het driecirkelmodel in familiale bedrijven: bedrijf, eigendom en de familie (Matser, 2010). 

Het verwerven van kennis, ervaring en het bevorderen van de relaties met de verschillende stakeholders 

verhoogt de kans op het slagen van de overdracht (Dekker et al., 2015).  

Vervolgens zou ook een opvolgingsplan het opvolgingsproces moeten versoepelen. Door middel van 

een opvolgingsplan gaat de overdrager in een vroeg stadium nadenken over de juiste opvolger of 

opvolgers en de eventuele moeilijkheden tijdens het overdrachtsproces. Torfs (persoonlijke 

communicatie, 8 april 2020) benadrukt het belang van communicatie, empathie en eerlijkheid tijdens dit 

proces. Verder kan in het geval van de overdracht van eigendom al een eerste waardebepaling van de 

bedrijfsleiding worden opgemaakt. Op deze manier worden discussies in de toekomst vermeden 

(Dekker et al., 2015). De waardebepaling moet gebeuren op basis van een eerlijke schatting met behulp 

van externe raadgevers. In vele familiebedrijven wordt de waardebepaling sterk beïnvloed door de tijd 

die de bestuurders de afgelopen jaren in het bedrijf hebben gestoken. Hierdoor zullen vele familiale 

aandeelhouders geneigd zijn om hun bedrijf te overwaarderen waardoor de verkoop uiteindelijk toch 

niet doorgaat (Seghers, persoonlijke communicatie, 2020). Bij familiale overdracht zijn bestuurders in 

familiale ondernemingen vaak geneigd om de opvolger te bevoordelen ten nadele van de andere 

kinderen (Detrez, persoonlijke communicatie, 30 april 2020). Ook Torfs (persoonlijke communicatie, 8 

april 2020) pleit voor financiële eerlijkheid omtrent de uitkoop van de kinderen. De prijs van de uitkoop 

zou niet mogen afhangen van de tijd die een familielid al in het bedrijf gestoken heeft. “Het bedrijf moet 

op een objectieve manier gewaardeerd worden.” 

Indien het bedrijf in familiale handen blijft zijn er enkele mogelijkheden wat betreft de overdracht van 

leiding. Algemeen worden er drie types overdracht van leiding opgesomd (Cannella en Shen, 2001): 

1. De opvolging van leiding door erfgenamen wordt in de literatuur ook wel estafette opvolging 

genoemd.  

2. Een open race tussen verschillende interne potentiële kandidaten. 

3. Het derde type van overdracht vindt plaats wanneer een leidinggevende persoon wordt 

opgevolgd door een externe opvolger: iemand van buiten het bedrijf en buiten de familie.  

 

2.7. Verschillende types overdracht van leiding 

Bij de overdracht van leiding zijn er drie partijen rechtstreeks betrokken bij het overdrachtsproces. De 

drie betrokken partijen zijn: de zittende CEO, externe bestuurders en de eigenaars in het familiebedrijf. 

Deze partijen worden eventueel aangevuld met het huidige topmanagement van het bedrijf. Elke partij 

heeft in deze situatie potentiële belangenconflicten (Cannella & Shen, 2001). Het belangenconflict 

waarbij een leidinggevende een handeling uitvoert met als voornaamste doel om zijn eigen positie te 

versterken wordt in de literatuur management entrenchment genoemd en is een veelvoorkomende 

oorzaak van het mislukken van de overdracht (Dauda, 2013).   

Management entrenchment kan een oorzaak zijn van het stopzetten van het overdrachtsproces.  Er is 

een probleem van management entrenchment wanneer de bestuurder of een ander leidinggevende een 

actie onderneemt of investering doet waardoor de leidinggevende onmisbaar wordt en zijn positie zo 

versterkt in het bedrijf. Op deze manier wordt overdracht van leiding moeilijker of in sommige situaties 

zelf onmogelijk (Shleifer & Vishney, 1989). In de volgende paragrafen komen de verschillende vormen 

van overdracht van leiding en hun problematiek aan bod.   

2.7.1. Opvolging van leidinggevende functies door interne niet-familiale kandidaten 
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Bedrijfsopvolging door interne kandidaten kan op verschillende manieren tot stand komen. De huidige 

bestuurder kan doelbewust een werknemer opleiden en voorbereiden om het bedrijf in de toekomst over 

te nemen. Hierbij zijn er twee mogelijkheden. Bij de eerste mogelijkheid behoudt de familie de controle 

over het bedrijf en stelt ze een niet-familiale bestuurder aan. Bij de tweede mogelijk vindt ook een 

overdracht van eigendom plaats in de vorm van een buy-out (Dekker et al., 2015; Howorth et al., 2014).  

De huidige CEO en de externe bestuurders worden door de studie van Zald (1965) aangetoond als de 

stakeholders met de grootste invloed wat betreft de opvolging van leiding in het bedrijf. Een 

veelvoorkomend voorval van een belangenconflict komt voor bij de keuze van opvolging van de CEO. 

Bij een open race tussen verschillende interne potentiële kandidaten toont verder onderzoek aan dat de 

huidige CEO vaak de persoon kiest om hem op te volgen, die het meest op hem lijkt. Externe 

bestuurders daarentegen willen de best mogelijke en meest compatibele opvolger voor het bedrijf. Deze 

externe bestuurders zijn vaak nog actief in andere raden van bestuur en een goede opvolger beschermt 

de reputatie van deze bestuurders (Cannella & Shen, 2001).  

2.7.2. Opvolging van leidinggevende functies door erfgenamen 

De opvolging van leidinggevende functies door erfgenamen wordt in de literatuur ook wel estafette 

opvolging genoemd (Cannella & Shen, 2001). In het algemeen focust de literatuur rond overdracht zich 

het meest rond deze familiale overdracht. Bij familiale opvolging gaat de overdracht van leiding naar 

één of meerdere personen van de familiale aandeelhouders (Lambrecht, Molly, Arijs, Broekaer, & 

Michiels, 2013). Bij de overdracht van leiding aan familiale aandeelhouders pleit Torfs voor eerlijkheid 

(persoonlijke communicatie, 8 april 2020) . Bij de overdracht van leiding zou er geen verschil gemaakt 

mogen worden wat betreft het selectieproces en het loon van familiale werknemers en niet-familiale 

werknemers.  

Wanneer de rol van bestuurder wordt opgevolgd door een erfgenaam (estafette opvolging) wordt de 

opvolging emotioneler en zal in de meeste gevallen het emotionele de bovenhand nemen van het 

rationele tijdens deze overdracht (Lambrecht, & Naudts, 2007). Volgens de literatuur van Cannella en 

Shen (2001) komen bij deze opvolging de meeste conflicten voor tussen de huidige leidinggevende en 

de opvolger.  

De positie van de erfgenamen in het bedrijf speelt een belangrijke rol in het soepel verlopen van de 

overdracht naar de volgende generatie. Familiale werknemers verwachten sneller op te klimmen en 

sneller een hogere positie te bekleden, de ambtstermijn van familiale werknemers ligt beduidend korter 

dan deze van niet familiale werknemers (Cannella en Shen, 2001). Wanneer de ambtstermijn van de 

functie van de erfgenaam, vijf of zes jaar overschrijdt dan zal deze persoon ervaren dat de kans op 

promotie aan het dalen is. Indien de overdrager te lang aanblijft zullen de ambitieuze familieleden het 

bedrijf verlaten en de minst gedreven familieleden in het bedrijf blijven (Lambrecht, 2006).  

Een volgende problematiek omtrent familiale opvolgers wordt de weakness of strong ties genoemd (Liu, 

Eubanks, & Chater, 2015). Er heerst een beperkte objectiviteit naar de familiale opvolgers. In België 

wordt de overdracht naar de volgende generatie als normaal beschouwd zonder een objectief oordeel 

te vellen omtrent de opvolger (Detrez, persoonlijke communicatie, 30 april 2020).   

2.7.3. Opvolging van leidinggevende functies door externe kandidaten 

Bij een opvolging van leidinggevende functies door externe kandidaten zijn er meerdere mogelijkheden. 

De familie kan beslissen om de controle over het bedrijf te behouden of de familie kan beslissen om 

geen controle meer te hebben (Lambrecht et al., 2013). Bij het aanstellen van een externe 

leidinggevende zal bij het merendeel van de families besloten worden om de controle en bijgevolg het 

zeggenschap te behouden (Mazur & Wu, 2016). Het beslissen om geen verdere controle meer te 

hebben over het bedrijf leidt namelijk in de meeste gevallen tot volledige of gedeeltelijke verkoop 

(Lambrecht et al., 2013).  
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Indien de onderneming de controle wilt behouden, zijn er verschillende mogelijkheden. De onderneming 

kan opteren voor een externe manager of voor een brugmanager. “Beide managers zijn verantwoordelijk 

voor de dagelijkse leiding maar bij een brugmanager wordt deze functie als tijdelijk gezien” (Lambrecht 

et al., 2013, p. 3).  De brugmanager is een tussenschakel die het familiebedrijf tijdelijk bestuurt tot 

wanneer de nieuwe generatie klaar is om het roer over te nemen. Bij een externe manager ligt de 

situatie anders. De familie houdt de controle maar de leidinggevende functie wordt uitbesteed aan een 

niet-familiale manager (Lambrecht et al., 2013).    

Een externe CEO biedt extra mogelijkheden om de financiële prestaties van een bedrijf drastisch te 

verbeteren. Dit is zeker het geval wanneer het bedrijf zich in het verleden te veel gefocust heeft op de 

SEW van de familiale aandeelhouders. Wanneer het bedrijf zich in een complexe omgeving bevindt met 

nood aan geavanceerde managementvaardigheden is een externe CEO aangewezen om het bedrijf in 

goede banen te leiden (Minichilli et al., 2014).  

Het slagen van een externe CEO hangt in sterke mate af van de controle die de familie uitoefent op het 

bedrijf. Een te sterke controle kan er toe leiden dat de externe CEO te weinig vrijheid heeft om zijn 

management vaardigheden op een optimale manier te gebruiken (Lambrecht et al., 2013). Bijgevolg 

geven verschillende onderzoeken aan dat de capaciteiten van een externe CEO vaak onderschat 

worden waardoor deze CEO minder kansen zal krijgen en er sneller aangestuurd zal worden op een 

exit indien de prestaties tegenvallen (Liu, Eubanks, & Chater, 2015).  

Tenslotte vermindert een externe CEO vaak de greep van de familie op het bedrijf. Dit is zeker het geval 

wanneer de verloning van het management gebeurt in cash in combinatie met aandelen. Dit wordt vooral 

toegepast bij kleinere bedrijven, op deze manier wordt er cash in het bedrijf gehouden en is de externe 

manager direct mede-eigenaar van het bedrijf (Rosen, 1989). 

 

 2.8. Rol van de raad van bestuur bij overdracht 

Tot slot wordt de invloed van externen besproken op het overdrachtsproces. Met behulp van een raad 

van bestuur of een raad van advies kunnen familiebedrijven de juiste balans vinden tussen het handelen 

in het voordeel van de bedrijfslogica of het handelen in het voordeel van de familiale logica. “De raad 

van bestuur is er om enerzijds de strategie te bepalen en anderzijds om de familie te blijven betrekken 

in het bedrijf “(Torfs, persoonlijke communicatie, 8 april 2020). “Daarentegen is de raad van advies er 

enkel om een objectieve opinie te geven, zonder zich te moeien met de dagdagelijkse leiding” ( Detrez, 

persoonlijke communicatie, 30 april 2020).  

Externe bestuurders geven hierbij zowel technisch als niet-technisch advies. Het niet-technisch advies 

heeft betrekking op het managen van familieconflicten in het bedrijf (van Helvert, Veldhuizen, Matser, 

de Koning, & Dielemans, z.j.). Vervolgens is een goed evenwicht tussen het aantal familiale en externe 

bestuurders cruciaal om de objectiviteit van de raad van bestuur te garanderen. Volgens de code 

Buysse II bestaat een raad van bestuur uit: de bedrijfsleider, belangrijke zaakvoerders en externe 

adviseurs. Bij familiebedrijven wordt verder ook geadviseerd om de familiale opvolgers te benoemen in 

deze raad van bestuur (Van Leersum, Lückerath-Rovers, & Van Zijl, 2009).  

Anderzijds is de raad van bestuur een orgaan waarbij de familiale aandeelhouders invloed kunnen 

uitoefenen op de strategische beslissingen en zo ook hun socio-emotional wealth kunnen beschermen. 

Een goed evenwicht is cruciaal om te vermijden dat met een sterke familiale concentratie de nadruk te 

veel komt te liggen op het in stand houden van de SEW van de familie. De overdracht van leiding vormt 

dan een dreiging voor de familie en niet-familiale werknemers zullen minder snel toe treden tot het hoger 

management (Minichilli et al., 2014). Een hoge concentratie familieleden in de raad van bestuur zal er 

zelfs toe leiden dat slecht presenterende familiale bestuurders minder snel ontslaan zullen worden 

(Dyer, 2018).   
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Cannella en Shen (2001) bestudeerden de invloed van deze externe leden in de raad van bestuur op 

de benoeming van erfgenamen voor leidinggevende functies. Uit de resultaten bleek dat externe 

bestuurders eerder sceptisch zijn tegenover de positionering van familiale werknemers in het bedrijf. De 

resultaten van dit onderzoek tonen aan dat externe bestuurders geen invloed hebben op de promotie 

van de familiale werknemers. Daarentegen had het externe bestuur wel een sterke invloed bij de uittrede 

van erfgenamen wanneer de economische prestaties van het bedrijf tegenvielen. Externe bestuurders 

hebben namelijk hun reputatie als onafhankelijk adviseur te beschermen.  

In voorgaande literatuur werd al meermaals gesproken over externe bestuurders en een familiecharter. 

De literatuur geeft aan dat een familiecharter en externe bestuurders, een positieve invloed hebben op 

het overdrachtsproces van eigendom en leiding en bijgevolg de kans op effectieve overdracht vergroot. 

Hieruit wordt volgende hypothese gevormd: Meer professionalisering omtrent de overdracht van 

eigendom en/of leiding van het bedrijf leidt tot een verhoogde kans op effectieve overdracht.  

 

3. Methodologie 

3.1. Hypothese en doelstellingen onderzoek 

Eerst en vooral werd het onderwerp omtrent de intentie tot overdracht besproken op basis van een 

verkennend onderzoek. Dit onderzoek werd besproken a.d.h.v. een literatuurstudie waarbij de 

verschillende fasen en factoren met betrekking tot overdracht aan bod kwamen.  

Bij elk van deze onderwerpen werd de nadruk gelegd op de invloed die deze factor heeft op een 

effectieve of mogelijke overdracht. Tijdens het verkennend onderzoek werd duidelijk dat de literatuur 

met betrekking tot intentie en effectieve overdracht in Vlaamse familiale ondernemingen nog zeer 

beperkt is. Daarom voert deze masterproef verder een beschrijvend onderzoek uit naar  de verschillende 

factoren die een bepalende rol lijken te spelen op het al dan niet overgaan tot effectieve overdracht. Op 

basis van de literatuurstudie worden volgende twee hypothesen getest:  

- Hypothese 1: Meer professionalisering omtrent de overdracht van eigendom en/of leiding van 

het bedrijf leidt tot een verhoogde kans op effectieve overdracht. 

- Hypothese 2: Een sterkere rol van socio-emotional wealth in familiebedrijven zal de kans op 

een effectieve overdracht van eigendom en/of leiding verlagen. 

 

3.2. Onderzoeksmethode 

In deze masterproef werd er op een inductieve manier te werk gegaan om informatie te verzamelen. Bij 

inductie komt een nieuwe theorie tot stand op basis van interpretatie van verzamelde gegevens. 

Verschillende bedrijfsleiders werden geïnterviewd en zo werd er een duidelijk inzicht verworven in de 

verschillende factoren die een invloed hadden op het al dan niet doorgaan van de overdracht 

(Verhoeven, 2007). 

De hypothese wordt met een interpretatieve kijk onderzocht waarbij er zowel gebruik gemaakt wordt 

van een verkennende als een beschrijvende analyse (Swanborn, 1990).  De verkennende analyse 

kwam eerder aan bod d.m.v. verschillende studies en onderzoeken die uitgebreid werden besproken in 

de literatuurstudie van deze masterproef.  

Het volgende deel van de masterproef bestaat uit een beschrijvende analyse met betrekking tot de 

intentie tot overdracht.  Deze analyses zullen op een kwalitatieve manier verder onderzocht worden 

door middel van semigestructureerde diepte-interviews (Cambré & Waege, 2003). Bij 

semigestructureerde interviews worden bepaalde thema’s op voorhand vastgelegd, op deze manier 

komen deze thema’s zeker aan bod tijdens het gesprek. Bij semigestructureerde interviews wordt de 

vrijheid van de geïnterviewde wel behouden (Reeves, Albert, Kuper, & Hodges, 2008).  
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Er zal gebruik gemaakt worden van diepte-interviews omdat de overdracht van eigendom of leiding niet 

enkel een transactie is. Overdracht van eigendom of leiding is een emotioneel gebeuren.  De tweestrijd 

tussen enerzijds rationele beslissingen en anderzijds emotionele beslissingen kan het best onderzocht 

worden door middel van een diepgaand face-to-face gesprek met de bedrijfsleider (Cambré & Waege, 

2003). Deze interviews werden individueel afgenomen. Op deze manier konden de motieven, 

denkwijzen en gevoelens bestudeerd worden die een invloed hadden op de intentie tot overdracht 

(Plochg & Van Zwieten, 2007).  

 

3.2.1. Datacollectie  

Tenslotte dient de volgende vraag gesteld te worden met betrekking tot het voeren van een onderzoek: 

Hoe ga ik de nodige gegevens verzamelen? (PowerPointpresentatie: keuze van de methodologie, 

persoonlijke communicatie, 4 mei 2020).  

Bij een kwalitatieve studie zijn er drie mogelijkheden om gegevens te verzamelen: doelgericht, theorie 

gestuurd en opportunistisch (Plochg & Van Zwieten, 2007).  Het contacteren van de bedrijfsleiders 

gebeurde volgens een doelgerichte strategie op basis van de enquête van Praet, Michiels, Arijs, Molly 

en Lambrecht die in 2014 werd afgenomen. De interviews vonden telefonisch en online plaats.   

Er werd een gemakssteekproef gehanteerd. Het onderzoek werd op deze manier uitgevoerd omdat 

potentiële respondenten niet altijd bereidt zijn om te praten over de overdracht (de Leeuw, 2014).  Net 

als in het onderzoek van Praet et al. (2015) werden enkel bestuurders van familiale ondernemingen die 

niet beursgenoteerd zijn geïnterviewd. De selectie van de geïnterviewden gebeurde op basis van sector 

en soort overdracht. Er werd getracht een goed evenwicht te vinden tussen overdrachten aan familiale 

personen, externe overdracht en overdracht aan medewerkers. De personen werden gecontacteerd per 

e-mail, op verschillende momenten. Op deze manier kon er een evenwicht gevonden worden in de 

verschillende soorten overdracht.  

Allereerst waren er vier verkennende gesprekken met externe specialisten omtrent overdracht en 

familiale overdracht. Deze verkennende gesprekken vonden plaats om een objectief beeld te krijgen 

van de eigendomsoverdracht en de overdracht van leiding. Vervolgens werden er 45 bestuurders 

persoonlijk gecontacteerd en tien personen besloten om meer informatie te geven omtrent hun 

overdracht. Al deze bestuurders hadden de intentie tot overdracht.  Zowel de intentie tot overdracht van 

leiding als de intentie tot overdracht van eigendom werd onderzocht. Tenslotte werd er één individu 

geïnterviewd die al meerdere sectorgenoten had overgenomen, dit interview werd afgenomen om de 

overdracht in het standpunt van de koper te bestuderen.  

3.2.2. Bespreking resultaten 

De vier verkennende gesprekken worden bij de bespreking van de resultaten met hun naam benoemd.  

Deze experten delen informatie uit hun eigen ervaringen en delen praktische tips omtrent overdracht, 

het gaat hier niet om gevoelige informatie.  

Expert 1: Op 6 april 2020 werd Bruno Vervisch geïnterviewd. Vervisch is bestuurder bij Vervisch 

overnamebegeleiding. Vervisch begeleidt bedrijfsleiders bij een externe overdracht of een externe 

overname.  

Expert 2: Patrick Torfs werd geïnterviewd op 8 april 2020. Torfs is de voorzitter van de raad van bestuur 

van schoenen Torfs en is verder medeverantwoordelijk bij KBC voor de dienstverlening aan 

ondernemende vermogende families. Bij KBC wordt Torfs gezien als een expert wat betreft de familiale 

opvolging in grotere ondernemingen.  

Expert 3: Guido Seghers werd geïnterviewd op 8 april 2020. Seghers is manager bij het 

overnameplatform: overnamemarkt.be. Overnamemarkt is een initiatief van UNIZO en bevat een 

platform met verschillende bedrijven die over te nemen zijn. Met overnamemarkt.be is Seghers 

hoofdzakelijk actief in het segment van de kleinere ondernemingen.   
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Expert 4: Als laatste werd Luc Detrez geïnterviewd op 30 april 2020. Detrez is bestuurder bij Detrez 

Luc Accountancy. Als boekhouder komt Detrez regelmatig in aanraking met zowel familiale overdracht 

als externe overdracht. Detrez werd oorspronkelijk gecontacteerd om te praten over de 

managementbuy-in die bij hem plaatsvond, maar tijdens het gesprek werd er hoofdzakelijk over zijn 

ervaringen met betrekking tot overdracht als boekhouder gesproken. Daarom wordt Detrez beschouwd 

als een externe expert bij de bespreking van de resultaten.  

De elf respondenten worden gecodeerd en op anonieme wijze besproken. In tegenstelling tot het 

gesprek met de externen kwam er tijdens deze interviews vaak gevoelige informatie aan bod, waardoor 

deze respondenten gecodeerd worden.    

Bestuurder 1 is medeoprichter van een IT bedrijf en op dit moment actief als CTO (Chief Technology 

Officer). Zijn bedrijf werd overgenomen door een Amerikaans bedrijf (persoonlijke communicatie, 11 

april 2020). 

Bestuurder 2 was de tweede generatie van het familiebedrijf dat actief is in de voedingssector. De 

intentie tot overdracht was er omdat hij de pensioenleeftijd bereikte en geen familiale opvolger had. Zijn 

bedrijf werd verkocht aan een sectorgenoot (persoonlijke communicatie, 14 april 2020). 

Bestuurder 3 was de tweede generatie van het familiebedrijf dat actief is in de bouwindustrie. Hij 

bereikte de pensioenleeftijd en had geen opvolger. Zijn bedrijf werd verkocht aan een extern persoon, 

ook wel een managementbuy-in genoemd (persoonlijke communicatie, 21 april 2020). 

Bestuurder 4 is de oprichter van het bedrijf dat actief is in de bouwsector. In het bedrijf van bestuurder 

4 vond er een overdracht van leiding en eigendom plaats aan zijn zoon (persoonlijke communicatie, 22 

april 2020).  

Bestuurder 5 is de tweede generatie van het bedrijf dat actief is in de voedingsindustrie. Er vond een 

overdracht van leiding plaats aan zijn twee zonen (persoonlijke communicatie, 22 april 2020).  

Bestuurder 6 is de derde generatie van het bedrijf dat actief is in de textielindustrie. De overdracht 

verliep niet zoals gepland. Zijn vader wou de overdracht niet laten plaatsvinden. De overdracht van 

leiding ging uiteindelijk door, maar de overdracht van eigendom liet door allerlei conflicten op zich 

wachten en zal in het jaar 2020 uiteindelijk plaatsvinden (persoonlijke communicatie, 25 april 2020). 

Bestuurder 7 is de tweede generatie van het bedrijf dat actief is in de marketing en communicatie 

industrie. De overdracht van eigendom en leiding vond uiteindelijk niet plaats aan de volgende generatie 

zoals aangegeven in de enquête. De dochter besliste om het bedrijf niet over te nemen. Er was wel 

sprake van een overdracht van leiding en eigendom aan een werknemer, een managementbuy-out 

genaamd (persoonlijke communicatie, 27 april 2020).  

Bestuurder 8 is de tweede generatie van het bedrijf dat actief is in de voedingsindustrie. Op dit moment 

is er een externe CEO actief die de derde generatie moet voorbereiden om de leiding van het bedrijf 

over te nemen. Er vond dus een overdracht van leiding plaats aan een externe CEO. Bestuurder 8 is 

wel nog actief als voorzitter van de raad van bestuur (persoonlijke communicatie, 27 april 2020).  

Bestuurder 9 is de derde generatie van het bedrijf dat actief is in de metaalindustrie. Er vond een 

overdracht van eigendom en leiding plaats naar de volgende generatie. Er werden ook langdurige 

gesprekken met een nieuwe investeerder gevoerd, maar de effectieve overdracht ging uiteindelijk niet 

door (persoonlijke communicatie, 27 april 2020).   

Bestuurder 10 is de oprichter van een verzekeringskantoor. De overdracht van leiding naar de volgende 

generatie werd uitgevoerd, maar de overdracht van eigendom nog niet. Verder vond er ook een 

overdracht van eigendom aan een werknemer plaats (persoonlijke communicatie, 28 april 2020).   
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Bestuurder 11 is actief in de vastgoedsector en werkt samen met zijn twee zonen. Deze persoon werd 

geïnterviewd omdat hij al enkele zaken heeft overgenomen en zo meer wist te vertellen waar het vaak 

fout loopt bij een overdracht (persoonlijke communicatie, 28 april 2020).   

In appendix A is er een overzicht van welke thema’s ondervraagd werden tijdens de 

semigestructureerde interviews aan de vier experten. Appendix B geeft de vragen weer die gesteld 

werden aan de elf respondenten. Deze vraagstelling was een lijddraad tijdens de interviews, maar de 

vrijheid van de spreker werd grotendeels behouden.  
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4. Resultaten en discussie 

Eerst en vooral dient gesteld te worden dat indien er intentie is tot overdracht er in de meeste gevallen 

ook een effectieve overdracht zal plaatsvinden. Bij de tien geïnterviewden die aangaven de intentie tot 

overdracht te hebben, vond er ook tien keer een effectieve overdracht plaats. Bij zeven van de tien 

geïnterviewden verliep de overdracht wel niet zoals die op voorhand gepland was. Dit betekent dat er 

een deel van de overdracht niet plaatsvond of dat de oorspronkelijke overdracht uiteindelijk niet 

doorging.   

De overdracht verliep zoals vooraf gepland Bestuurders: 4, 5, 8 

De overdracht verliep niet zoals vooraf gepland Bestuurders: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 

 

Detrez (persoonlijke communicatie, 30 april 2020) gaf aan dat zijn praktijkervaring leert dat de intentie 

ook leidt tot een effectieve overdracht. “Als de intentie er al is, zal je ook effectief willen uitstappen”.    

Zoals de literatuurstudie al aangaf, zijn socio-emotional wealth en professionalisering van de overdracht 

belangrijke factoren tijdens het overdrachtsproces. Vervolgens worden deze factoren hieronder verder 

besproken.  

4.1. Invloed van professionalisering op de overdracht  

De eerste hypothese die onderzocht wordt, is de invloed van de professionalisering van het bedrijf op 

de effectieve overdracht. De hypothese stelt dat familiale bedrijven die op een gerichtere manier de 

overdracht formaliseren met behulp van externen en op voorhand vastgelegde structuren een vlottere 

overdracht zullen doorstaan.   

Hypothese 1: Meer professionalisering omtrent de overdracht van eigendom en/of leiding van het 

bedrijf leidt tot een verhoogde kans op effectieve overdracht.  

 

Invloed van externe raadgevers  

 

Zowel bij familiale overdracht als bij overdracht aan externen hadden externe raadgevers een bepalende 

rol tijdens het overdrachtsproces. Aangezien sommige geïnterviewden, bestuurders waren van kleine 

bedrijven die niet altijd beschikken over een raad van bestuur of raad van advies, zal de invloed van 

fiscalisten, overname begeleiders en boekhouders ook besproken worden.  

Tijdens de voorbereidende gesprekken met externe raadgevers zoals Patrick Torfs en Bruno Vervisch 

werd al duidelijk dat er een evolutie gaande is binnen familiale bedrijven. “Vroeger was een raad van 

bestuur, iets van rond de keukentafel maar, meer en meer beschikken ook kleinere KMO’s over een 

raad van bestuur” (Vervisch, persoonlijke communicatie, 6 april 2020). Het citaat van Vervisch geeft aan 

dat de raad van bestuur professioneler is geworden in familiale ondernemingen. Verder beschikken, in 

tegenstelling tot vroeger, ook meer en meer kleinere bedrijven over een raad van bestuur of een raad 

van advies.   

 

Bestuurder 5 geeft aan dat zijn raad van advies, bestaande uit twee externen, de kloof tussen hem en 

zijn familiale opvolgers verkleind heeft: “Als zoon ga je makkelijker iets aannemen als een externe iets 

zegt dan als je vader iets zegt.” Ook bestuurder 8 gaf aan dat er een externe werd ingeschakeld om de 

overdracht naar de volgende generatie, vlotter te laten verlopen. Bij bestuurder 8 werd er geopteerd om 

een tijdelijke CEO aan te stellen. Deze CEO fungeert als een brugmanager tussen de huidige generatie 

en de opvolgingsgeneratie. Bestuurder 8 zit nog volop in het overdrachtsproces maar geeft aan dat het 

overdrachtsproces op dit moment vlot verloopt. “Het is de taak van de externe CEO om op de evolutie 

van de zonen te waken en ook te zeggen of zij er klaar voor zijn om de leiding over te nemen”.  
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Ook omgekeerd kan de raad van bestuur en andere externen de oudere familiale generatie er toe 

aanzetten om een stap terug te zetten en de fakkel door te geven aan de volgende generatie. Bij 

bestuurder 6 was er een conflict omtrent de overdracht tussen vader en zoon. Als gevolg van dit conflict 

werd er een raad van bestuur aangesteld. “In een familiebedrijf zijn er te veel sterke persoonlijkheden, 

dit moet worden afgezwakt door een raad van bestuur”. De raad van bestuur werd pas aangesteld toen 

er al conflicten waren. Volgens bestuurder 6 zou de overdracht veel soepeler verlopen zijn als er van bij 

het begin van het proces een raad van bestuur aanwezig was. De overdracht van leiding heeft 

ondertussen al plaatsgevonden, maar de overdracht van eigendom werd slechts in zeer beperkte mate 

uitgevoerd.  Met behulp van de raad van bestuur is er nu afgesproken om over enkele maanden een 

eigendomsoverdracht door te voeren.   

 

Vervolgens was er de positieve invloed van andere externen zoals fiscalisten en boekhouders tijdens 

het overdrachtsproces. Deze personen waren kernfiguren in bedrijven die niet over een raad van 

bestuur beschikten. Bestuurder 11 die al enkele bedrijven heeft overgenomen geeft aan dat: “externen 

zijn er hoofdzakelijk om de harde realiteit weer te geven en ervoor te zorgen dat je niet blindelings 

verliefd wordt op een bedrijf”. Bestuurders 2, 3, 4 en 10 stelden dat een objectieve blik van een externe 

cruciaal was om een waardebepaling van het bedrijf vast te stellen. Deze objectieve kijk was zowel bij 

familiale overdracht als bij een externe overdracht noodzakelijk om de overdracht vlotter en rationeler 

te laten verlopen.  

 

Verder viel het op dat twee respondenten die zich lieten begeleiden aangaven dat ze ook op fiscaal vlak 

door een externe met de neus op de feiten gedrukt werden. Zowel bestuurder 2 als bestuurder 3 

vertelden dat bij de verkoop van de onderneming geadviseerd werd om de gebouwen van de 

onderneming te splitsen van de ondernemingswaarde en zo beide zaken apart te verkopen. Bestuurder 

2 heeft dit gedaan en bestuurder 3 niet, maar beiden zijn voorstander om de ondernemingswaarde te 

scheiden van de vaste activa en zo de onderneming in twee delen te verkopen. Volgens deze 

bestuurders zal op deze manier het overdrachtsproces sneller en efficiënter verlopen.  

 

Negatieve invloed van externe personen komt hoofdzakelijk voor wanneer er belangenconflicten zijn 

tussen externen en familiale aandeelhouders. Torfs (persoonlijke communicatie, 8 april 2020) wijst op 

het belang van een goede samenstelling van de raad van bestuur om dit bestuursorgaan op een 

optimale manier te laten fungeren. “Het is de taak van de externe bestuurders om op een objectieve 

manier te oordelen over de bedrijfsbelangen en de familiale belangen. Deze externe bestuurders 

moeten er op toe zien dat het familiecharter gerespecteerd wordt en dat er geen uitzonderingen gemaakt 

worden voor bepaalde familieleden”. 

 

Bij bestuurder 1 waren de leden van de raad van bestuur ook de aandeelhouders van het bedrijf. Tijdens 

het overdrachtsproces werd de raad van bestuur eerder als medium gebruikt om macht en invloed uit 

te oefenen. Bijgevolg werd tijdens het overdrachtsproces niet in het belang van het bedrijf en in het 

belang van alle familiale aandeelhouders gehandeld maar hoofdzakelijk in eigen belang.  

 

Bij bestuurder 6 was er gedurende twee jaar een brugmanager aanwezig om de conflicten tussen de 

huidige generatie en de volgende generatie op te lossen. Bestuurder 6 vertelt dat de externe bestuurder 

niet als objectieve bestuurder fungeerde: “De CEO en mijn vader speelden onder één hoedje, beiden 

hadden elkaar nodig. Ik werd dus buitenspel gezet”. Zowel bij bestuurder 6 als bij bestuurder 8 werd er 

gebruik gemaakt van een brugmanager die voor verbinding moet zorgen tussen de huidige en de 

volgende generatie. In tegenstelling tot bestuurder 8 zorgde een externe CEO niet voor een soepeler 

verloop van de overdracht. Er kan geconcludeerd worden dat een brugmanager moet fungeren als een 

volledig objectief en extern individu. Zo zal de brugmanager enkel een positieve invloed hebben op het 

overdrachtsproces als er geen sprake is van een belangenvermenging tussen de overdrager en de 

opvolger.  

 



  

21 
 

Objectiviteit door externe bestuurders moet gegarandeerd worden om het overdrachtsproces vlotter te 

laten verlopen. Dit geldt voor zowel leden van de raad van bestuur als externen zoals fiscalisten en 

boekhouders die ingezet worden tijdens het overdrachtsproces. Bestuurder 2 en 3 gaven beiden aan 

dat ze gepusht werden door het overnamekantoor dat hen begeleidde. Overname-experts zijn een 

goede hulp om op zoek te gaan naar de geschikte overnamekandidaat en spelen een belangrijke rol 

om de verbinding tussen koper en verkoper te verbeteren. Maar zowel bestuurder 2 als bestuurder 3 en 

Guido Seghers (persoonlijke communicatie, 8 april 2020) gaven aan dat een extra opinie naast deze 

van de overname-experts een must is om het overdrachtsproces vlotter te laten verlopen.   

 

Vervolgens benadrukte bestuurder 4 het belang van externen voor een objectieve waardebepaling van 

het bedrijf. Maar zag verder weinig toegevoegde waarde voor de rol van externen in familiale bedrijven. 

Bestuurder 4 bestuurt een familiebedrijf samen met zijn zoon en twee werknemers. “Een raad van 

bestuur of raad van advies zou de zaken er niet echt op voorruithelpen”.  

 

Tenslotte beschikt bestuurder 9 over een raad van advies met twee externen maar deze externen 

werden niet geraadpleegd tijdens het overdrachtsproces. Zowel bij de familiale overdracht als bij een 

poging om een nieuwe investeerder binnen te halen, werd de raad van advies niet actief betrokken in 

het overdrachtsproces.  “De overdracht was een zaak van de familie”. Deze uitspraak druist in tegen de 

visies van Torfs en Vervisch. Vervisch (persoonlijke communicatie, 6 april 2020) benadrukt dat de raad 

van bestuur dient geïnformeerd te worden als er sprake is van overdracht. “Ik vind het persoonlijk 

waardevol om de externe partijen op de hoogte te houden en te betrekken bij het overdrachtsproces”. 

Deze uitspraak moet wel genuanceerd worden, aangezien Vervisch zelf een expert is en er dus baat bij 

heeft dat er externen worden inschakelt tijdens het overdrachtsproces.   

 

Er wordt geconcludeerd dat externen een positieve invloed hebben op het overdrachtsproces. Deze 

positieve invloed vergroot de kans op effectieve overdracht. Een voorwaarde is wel dat tijdens het 

overdrachtsproces de objectiviteit van de externen gegarandeerd moet worden. 

 

Invloed familiecharter  

Een tweede item dat grondig onderzocht werd tijdens de interviews is de invloed van het familiecharter. 

In de literatuurstudie werd al aangehaald dat het charter betrekking dient te hebben tot de eigendom, 

opvolging en zeggenschap (Koster, 2016).  De experten Vervisch en Torfs lijken te bevestigen wat in 

de literatuurstudie staat. Beide experten pleiten voor duidelijkheid wat betreft de opvolging in 

familiebedrijven en een charter kan hierbij helpen. Het charter zou moeten bestaan uit enerzijds enkele 

basiskenmerken die een opvolger moet hebben om tot het familiebedrijf toe te treden en anderzijds 

verschillende afspraken omtrent de overdracht van leiding en de successieplanning. Het familiecharter 

is er om de overdracht vlotter te laten verlopen.  

 

Bij de verschillende geïnterviewden wordt een charter als iets positief gezien. Bestuurder 6 is een grote 

voorstander van een familiecharter. Hij benadrukt dat er duidelijke afspraken dienen gemaakt te worden. 

Deze afspraken moeten neergeschreven worden in het charter. Verder benadrukt hij dat het charter ook 

strikt zou moeten nageleefd worden als dit opgesteld is.  Bij bestuurder 6 werd het charter pas opgesteld 

na de familiale overdracht. Een duidelijk charter met de gemaakte afspraken wat betreft de vereiste 

capaciteiten van de opvolger en de overdracht van leiding en eigendom had vele conflicten in het bedrijf 

kunnen voorkomen.  

 

Bestuurder 6, 7, 8 en 9 zijn akkoord dat een charter nodig is om het overdrachtsproces vlotter te laten 

verlopen. Deze bestuurder zijn dan ook bedrijfsleiders van een bedrijf met een zekere complexiteit. De 

complexiteit wordt in de hand gewerkt door: de grootte, meerdere familiale aandeelhouders en 

verschillende potentiële opvolgers. Vervolgens gaven de verschillende bestuurders aan wat er volgens 

hen in het familiecharter moet staan om de overdracht ook effectief vlotter te laten verlopen. Bestuurders 

6, 7, 8 en 9 zijn grote voorstanders van het beschikken over externe werkervaring alvorens in 



  

22 
 

aanmerking te komen om in het bedrijf te stappen. Bestuurder 7 geeft aan: “het is te makkelijk om in het 

familiebedrijf te komen werken en direct een grote positie te krijgen”.  

 

Bij bestuurder 5 werden de opvolgers al van jonge leeftijd betrokken bij het bedrijf, hierdoor zijn ze ook 

meteen na hun studies in het bedrijf komen werken. Bestuurder 5 zegt wel dat er eens zou moeten 

gesproken worden omtrent een aantal jaren externe werkervaring in het charter te plaatsen. Verder gaf 

bestuurder 6 toe dat hij enorm veel spijt had dat hij niet eerst actief is geweest in een ander bedrijf. Door 

middel van externe werkervaring ging bestuurder 6 een beter zicht hebben op de politieke spelletjes die 

zich afspelen in het bedrijfsleven en zo beter voorbereid zijn op de familiale overdracht. “Als opvolger 

leef je soms wat te veel in een bubbel”.  

 

Vervolgens moet volgens bestuurder 5 het charter uit duidelijke afspraken bestaan omtrent de 

overdracht van eigendom en leiding. Bestuurder 5 gaf zelf toe dat er door een gebrek aan duidelijke 

afspraken, de overdracht naar zijn generatie moeizaam verliep. “Er werd te weinig gecommuniceerd 

waardoor de frustraties zich opstapelden”.  Bij de overdracht naar zijn zonen was er dan weer wel een 

familiaal charter aanwezig. Hierin stond hoofdzakelijk wie in het bedrijf kan stappen en wie niet van de 

familie. Meer bepaald, eigen familie kan in het bedrijf stappen en aangetrouwden niet. Ook bij 

bestuurders 8 en 9 is schoonfamilie niet welkom in het bedrijf. Bestuurder 9: “enkel eigen bloed is 

welkom, anders ontstaan er spanningen”.  

 

Wat betreft de afspraken omtrent overdracht van leiding stelt bestuurder 6 voor om met drempels te 

werken. Iedere keer als een opvolger deze drempel haalt, de opvolger bijgevolg meer 

verantwoordelijkheid krijgt. Deze drempels kunnen opgesteld worden op basis van het realiseren van 

grote projecten, het binnenhalen van een bepaald contract,… Dit moet er voor zorgen dat er op een 

objectieve manier geoordeeld kan worden of een opvolger klaar is voor een overdracht.  De raad van 

bestuur is van groot belang tijdens deze opvolgingsprocedure om op een objectieve manier een oordeel 

te vellen over de opvolgers.  

 

De rol van diplomavereisten wordt bij de verschillende bestuurders als belangrijk ervaren maar niet 

belangrijker dan de motivatie en “de goesting” om het bedrijf te leiden. Bestuurder 8 bevestigt dat een 

universitair diploma essentieel is om tot het bedrijf toe te treden. Ook bestuurder 3 vertelt dat hij eigenlijk 

de verkeerde educatieve bagage had om het familiebedrijf te leiden. Een duidelijk charter had dit kunnen 

vermijden. Daarentegen benadrukken beiden, net als alle andere bestuurders dat het passen in de 

bedrijfscultuur, het dragen van gedeelde waarden en normen en de motivatie het belangrijkste zijn om 

de overdracht te doen slagen. Dit geldt niet enkel voor de familiale overdracht, maar geldt eveneens 

voor overdracht aan derden. Bestuurder 1, 2 en 3 die allemaal aan externen verkochten benadrukten 

het belang van een gelijkaardige bedrijfscultuur tussen koper en verkoper. Bestuurder 1: “Ik wou in een 

ambitieus bedrijf terecht komen met status en waarbij ik mijn vrijheid behield”. 

 

Bestuurder 5 en 10 gaven aan dat het voor hen belangrijker is om motivatie te hebben om het 

familiebedrijf te leiden i.p.v. de verschillende regels die in het charter beschreven staan. Zowel tijdens 

de interviews met externen als tijdens de interviews met de verschillende bestuurders werd duidelijk dat 

het charter vaak niet werd nageleefd. Bestuurder 5 en bestuurder 6 zeiden dat er een charter aanwezig 

is, maar dat de controle over het naleven van dit charter zeer miniem is. Tijdens de verkennende 

gesprekken hadden Vervisch en Torfs al gewaarschuwd voor dit fenomeen. Vervisch geeft aan dat er 

nog al te vaak afweken wordt van dit charter en dat er zo problemen ontstaan in de toekomst.  

 

De bovenstaande gesprekken gaven weer dat een charter hoofdzakelijk een positieve invloed heeft op 

de overdracht bij bedrijven die over verschillende opvolgers beschikken, maar er zijn ook enkele 

kanttekeningen te maken. De bestuurders 2 en 3 beschikten niet over een opvolger waardoor een 

familiecharter geen nut zou hebben. Ook bestuurder 4 ziet het nut niet in van een charter bij een simpele 

overdracht van vader op zoon in een bedrijf zonder complexe structuur.  
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Deze bedrijven zijn vaak al tevreden als er een opvolger is, een charter zou enkel meer vereisten 

voorleggen en verkleint de kans op een effectieve overdracht. Tijdens de verkennende gesprekken 

gaven Vervisch en Seghers al aan dat het niet altijd makkelijk is om een overnemer te vinden voor 

kleinere bedrijven. Bij kleinere bedrijven met een eenvoudige structuur is het belangrijker om de 

opvolger enthousiast te maken over het bedrijf en niet direct te demotiveren door allerlei voorwaarden 

op te leggen.  

 

Op basis van de bespreking van bovenstaande resultaten kan hypothese 1 niet verworpen worden. 

Meer professionalisering omtrent de overdracht van eigendom en/of leiding van het bedrijf leidt tot een 

verhoogde kans op effectieve overdracht. Deze professionalisering wordt gecreëerd door het betrekken 

van externe raadgevers tijdens het overdrachtsproces en door middel van het opstellen van een 

familiecharter.   

 

4.2. Invloed socio-emotional wealth op de overdracht  

 
In dit deel van de masterproef wordt de invloed van socio-emotional wealth op het overdrachtsproces 

besproken. Op basis van de literatuurstudie stelt de hypothese dat de kans lager is tot effectieve 

overdracht te komen indien socio-emotional wealth een bepalende rol speelt.  

 

Hypothese 2: Een sterkere rol van socio-emotional wealth in familiebedrijven zal de kans op een 

effectieve overdracht van eigendom en/of leiding verlagen. 

 

De familiale controle als middel voor het identiteitsgevoel en het sociaal kapitaal 

 

De verschillende gesprekken met de bestuurders tonen duidelijk aan dat status een rol speelt tijdens 

het overdrachtsproces. Tijdens het verkennend gesprek benadrukte Vervisch het statussymbool die 

gepaard gaat met het besturen van een familiebedrijf. Bij overdracht van het familiebedrijf verliest de 

bestuurder dit statussymbool gedeeltelijk. “Mensen voelen dat ze na de overdracht toch sociaal wat uit 

de running zijn. Je wordt dan minder gevraagd op recepties en je voelt je ook ongemakkelijk op deze 

evenementen omdat je niet meer één van hen bent”. Deze uitspraak geeft duidelijk weer dat 

bedrijfsleiders zichzelf identificeren en geïdentificeerd worden met het bedrijf.  

 

Familiebedrijven 2 en 3 geven het niet beschikken over een familiale opvolger als voornaamste reden 

om over te gaan tot overdracht. De bedrijven die wel beschikken over een familiale opvolger zullen er 

alles aan doen om deze overdracht intern te regelen. Detrez (persoonlijke communicatie, 30 april 2020) 

geeft aan dat deze familiale overdracht een typisch Vlaams fenomeen is. Er is een groot verschil tussen 

Nederland en Vlaanderen. In Nederland is familiale opvolging niet zo vanzelfsprekend als in Vlaanderen. 

“In Nederland gaat men veel meer naar de capaciteiten van de familiale opvolger kijken, terwijl er in 

Vlaanderen nog een beperkte objectiviteit heerst naar deze opvolgers”.  

 

Eén van de redenen waarom familiale opvolging zo een grote prioriteit geniet, is dat het aantal 

generaties actief in het bedrijf een enorme status creëert. Dit zorgt voor naamsbekendheid en bevordert 

verder het sociaal kapitaal van de familieleden. Bestuurder 5 geeft dit ook toe: “We hebben een zekere 

naam en reputatie opgebouwd met de naam X”. Dit statussymbool is zowel in het sociale leven van tel 

als in de sector waar het bedrijf actief is. Ook bestuurders 8 en 9 benadrukken dat de overdracht familiaal 

moest gebeuren. De bedrijven van deze bestuurders zijn toe aan de 3de en 4de generatie. De drang om 

de familiale dynastie verder te zetten groeit als de familie al enkele generaties actief is in het bedrijf. 

Deze drang is zowel bij de familiale overdrager als bij de familiale overnemer terug te vinden. Als er 

geen familiale opvolger is dan zorgt dit eerst en vooral voor een kleine ontgoocheling bij de pater familias 

van het bedrijf. Bestuurder 7: “Het is even een pilletje die je pakt en moet doorslikken, maar daarna 

moet je weer verder”.  
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Net als in de literatuurstudie kwam het identiteitsgevoel tussen familiale aandeelhouders sterk naar 

boven tijdens de verschillende interviews. Een sterk identiteitsgevoel met het bedrijf lijkt een positieve 

invloed te hebben op het effectief doorgaan van de familiale overdracht. Dit identiteitsgevoel wordt 

aangewakkerd als de opvolgers al op jonge leeftijd betrokken worden bij het familiebedrijf. Bestuurder 

5: “Laat ze van jongs af aan  meelopen in het bedrijf, hierdoor zullen ze ook gerespecteerd worden.”  En 

ook bij bestuurder 9 was dit het geval: “Onze Peter werd geboren in het bedrijf en groeide er op, ze 

kennen hem hier al van jongs af aan”. De familiale opvolgers van bestuurder 8 vonden het jammer dat 

ze niet van jongs af betrokken werden in het bedrijf. Op deze manier worden de opvolgers ook sneller 

aanvaard door de andere medewerkers.    

 

Bij de overdracht van bestuurder 10 werd de familiale overdracht uitgesteld omdat zijn dochter niet 

overeenkwam met de medevennoot. Uiteindelijk is de medevennoot uitgekocht en is zijn dochter op dit 

moment actief in het familiebedrijf. Door dit conflict werd de familiale overdracht tegenhouden en werd 

het overdrachtsproces naar de volgende generatie vertraagd. De relatie met de andere vennoten lijkt 

zo een rol te spelen in het overdrachtsproces.      

 

Verder kwam tijdens de verschillende interviews niet enkel het belang van de familiale controle aan bod, 

maar ook het belang van individuele controle als bestuurder. Bestuurder 6 geeft aan dat het voor zijn 

vader zeer moeilijk was om de macht en de controle uit handen te geven. “Door middel van allerlei 

politieke spelletjes werd er getracht de overdracht van vader op zoon tegen te houden”. Bestuurder 6 

omschrijft zijn vader dan ook als zeer dominant en egocentrisch. “Het was voor mijn vader zeer moeilijk 

om de macht met iemand anders te delen”. In de literatuurstudie werd al aangegeven dat een sterke 

emotionele betrokkenheid het overdrachtsproces op een negatieve manier kan beïnvloeden. In het 

geval van bestuurder 6 werd de overdracht hierdoor op allerlei manieren uitgesteld.  

 

De andere bestuurders (1, 2, 3 en 4) relativeerden de rol van familiale status die gepaard gaan met een 

familiebedrijf. Bij bestuurder 1, 2 en 3 ging ook drie maal een externe overdracht uiteindelijk niet door, 

hoewel de onderhandelingen al in een vergevorderd proces waren. Alle drie haalden ze aan dat er te 

weinig geboden werd voor het bedrijf en dat er nog te veel potentieel was. Na deze niet-overdracht werd 

wel beslist om verder te gaan met het bedrijf zonder overdracht door te voeren. Het is moeilijk om hier 

een sterke conclusie uit te trekken, maar volgens Seghers (persoonlijke communicatie, 8 april 2020) 

leidt de emotionele waarde er toe dat ondernemers zeer hoge waarderingsbedragen verwachten voor 

hun bedrijf. Ook Bestuurder 11 vertelde dat sommige familiebedrijven exuberante prijzen vragen voor 

hun familiebedrijf. Volgens bestuurder 11 laten verschillende zaakvoerders zich vaak te weinig 

begeleiden door externe specialisten en overwaarderen ze nog te vaak hun bedrijf, “eigen kind, schoon 

kind”.  

 

Invloed van relatie tussen overdrager en overnemer  

 

Allereerst is de houding van de koper naar de verkoper toe bepalend voor het verder verloop van het 

overdrachtsproces. “Een overdracht is eigenlijk enorm emotioneel, 80 % van het overdrachtsproces is 

dan ook psychologie”. Bij zowel de familiale overdracht als bij overdracht aan externen is de relatie 

bepalend voor het verder verloop van het overdrachtsproces. Beide partijen moeten een goed gevoel 

hebben bij de overdracht, “de klik is soms belangrijker dan de verkoopprijs” (Vervisch, persoonlijke 

communicatie, 6 april 2020).  

 

De eerste klik tussen koper en verkoper is meteen bepalend voor het verdere verloop van de overdracht. 

Deze klik is zowel bij familiale overdracht als overdracht aan externen enorm belangrijk. Bij familiale 

overdracht wordt deze klik hoofdzakelijk bepaald door de motivatie van de potentiële opvolgers. 

Bestuurder 5: “je merkt direct wie er interesse heeft in het bedrijf en wie niet”. Bestuurder 11 beweert 

dat de relatie tussen overdrager en overnemer steunt op twee zaken, “de relatie wordt bepaald door 

prijs en vertrouwen”. Het vertrouwen kan er enkel zijn als er aan bepaalde fundamentele voorwaarden 

voldaan is, die hieronder aan bod komen.  
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Zowel bij familiale overdracht als bij overdracht aan externen heeft de overdrager telkens één 

belangrijke zorg: is de lange termijn van mijn bedrijf met deze overdracht gegarandeerd? Het is naïef te 

denken dat een juiste prijs, het enige belangrijke aspect is tijdens een overdracht. Zowel bij familiale als 

bij externe overdracht willen bedrijfsleiders er zeker van zijn dat de continuïteit van het bedrijf 

gewaarborgd blijft. Volgens Detrez (persoonlijke communicatie, 30 april 2020) is de rol van continuïteit 

belangrijker bij bestuurders met een financieel sterk bedrijf. “Deze personen hebben een mooie zaak 

opgebouwd, je hebt dan ook verantwoordelijkheden naar cliënteel en werknemers. Het waarborgen van 

de continuïteit is bijgevolg van groot belang voor deze bestuurders”.  

 

Bestuurders 2, 3 en 4 gaven aan dat de overdracht naar iemand uit de sector moest gaan. Bestuurder 

2: “Ik wilde het liefst aan iemand uit de branche verkopen, dat ik weet, ze gaan voorzichtig met het 

bedrijf omgaan en het werk verderzetten”. Bestuurder 1 stelde dat de bedrijfscultuur een grote rol 

speelde omdat het van hem verwacht werd om na de overdracht nog twee jaar te werken in het bedrijf. 

Het was voor hem belangrijk dat hij zijn vrijheid ging kunnen behouden na de overdracht en dat hij in 

een ambitieus bedrijf met status terechtkwam. Het feit dat bij zo goed als alle overnames in de clausule 

staat dat de verkoper nog twee à drie jaar in het bedrijf moet blijven werken (Vervisch, persoonlijke 

communicatie, 6 april 2020) verhoogt het belang van gemeenschappelijke normen en waarden tussen 

koper en verkoper. 

 

Tenslotte is ook de reputatie van de overnemer bepalend voor verschillende familiebedrijven. Kunnen 

verkopen aan een grote speler creëert aanzien. Zo geeft bestuurder 1 aan dat de verkoop van zijn bedrijf 

aan een Amerikaanse multinational heel hard heeft geholpen met het creëren van een statussymbool. 

Het bedrijf aan wie je verkoopt is in de IT wereld enorm belangrijk voor het verder verloop van je carrière: 

“Het is vooral cool om te zeggen dat je bent overgenomen door bedrijf X”. Ook bestuurder 2 gaf trots 

mee dat het wel leuk was om aan een grote sectorgenoot te verkopen.  

 

Drie kernwoorden staan centraal bij overdracht aan zowel externen als bij familiale overdracht: 

transparantie, communicatie en vertrouwen. Het risico op wantrouwen door middel van asymmetrische 

informatie tussen verkoper en koper moet ten allen koste vermeden worden. Communicatie en een 

gedeelde visie wat betreft de waarden, de normen en de cultuur zijn essentieel om de kans op effectieve 

overdracht te vergroten.  

 

Hoewel er bij bestuurders 1, 2 en 3 een effectieve overdracht plaatsvond, vond er ook drie maal geen 

overdracht plaats. Deze niet-overdracht ontstond door een gebrek aan vertrouwen tussen beide partijen. 

Bestuurder 3: “Er zat nog te veel potentieel in het bedrijf”. Detrez (persoonlijke communicatie, 30 april 

2020) stelt dat de prijs van de “goodwill” een struikelbrok is bij het overdrachtsproces. De waarde van 

de Goodwill is moeilijk in te schatten en het is typerend dat de verkoper dit zal overwaarderen, terwijl 

de koper dit onderwaardeert. Dit tast het vertrouwen en de relatie tussen koper en verkoper aan.  

 

Tenslotte had bestuurder 9 in de enquête van 2014 aangegeven nog op zoek te zijn naar externe 

investeerders. Er waren uiteindelijk langlopende gesprekken met een externe partner, maar deze 

overdracht ging niet door. “Het vertrouwen was weg omdat de onderhandelingen zo lang aansleepten, 

ik kreeg het gevoel dat ik aan het lijntje werd gehouden”. Onderhandelingen die lang aanslepen zullen 

het vertrouwen in elkaar schaden, dit is ook het geval bij de familiale overdracht van bestuurder 6. Zowel 

bij familiale overdracht als bij externe overdracht zal een langlopend overdrachtsproces het vertrouwen 

van beide partijen schaden.  

 

Op basis van bovenstaande resultaten wordt de tweede hypothese verworpen. Een sterkere rol van 

socio-emotional wealth in familiebedrijven zal de kans op een familiale overdracht van eigendom en/of 

leiding zelf vergroten. Bij een overdracht aan externen zal de continuïteit van het bedrijf moeten 

gewaarborgd worden om de kans op een effectieve overdracht te vergroten. Het behouden van de 

socio-emotional wealth van de familie lijkt bij een externe overdracht slechts een beperkte rol te spelen.  
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5. Conclusie en voorstel voor verder onderzoek 

Wat betreft de invloed van professionaliteit omtrent de overdracht zijn er enkele conclusies te trekken. 

Externe bestuurders zijn belangrijk om de slaagkans van de effectieve overdracht te vergroten. De 

voorwaarden zijn wel dat deze bestuurders objectief zijn, er geen belangenconflicten zijn en dat deze 

externen ook betrokken worden tijdens het overdrachtsproces. Het lijkt er op dat een raad van bestuur 

enkel een positieve invloed zal hebben als het gaat om een overdracht met een hoge complexiteit. Deze 

complexiteit komt voor bij ondernemingen met een zekere omvang, verschillende potentiële opvolgers 

en waar de continuïteit van het bedrijf bedreigd is. Kleinere ondernemingen beperken zich het best tot 

het raadplegen van fiscalisten, overname experten en andere externen.  

Vervolgens werd de invloed van een familiecharter onderzocht. De resultaten zijn te vergelijken met de 

resultaten omtrent de invloed van externen. Het charter heeft wel een duidelijke positieve invloed bij 

overdrachten met een complexe structuur. Het is voor bedrijven die met deze complexiteit te maken 

hebben sterk aangeraden om een familiecharter op te stellen en zo de kans op effectieve overdracht te 

vergroten. 

 

Op basis van de literatuurstudie en de verschillende interviews worden enkele zaken aangekaart die 

best in het charter beschreven staan en zo de kans op overdracht vergroten. Ten eerste, worden er best  

duidelijke afspraken gemaakt omtrent de overdracht van leiding en eigendom. Geef in het charter aan, 

hoe deze overdracht zal verlopen en welke externen mee beslissen bij deze overdracht. Op deze manier 

wordt er onduidelijkheid vermeden en verkleint de kans dat een bestuurder te lang wacht om de fakkel 

door te geven aan de volgende generatie. Tenslotte zijn er best enkele vereisten omtrent externe 

werkervaring. Een vereist aantal jaren externe werkervaring wordt door het merendeel van de 

respondenten als positief ervaren. Op deze manier verloopt de overdracht vlotter en zal de opvolger 

sneller aanvaard worden door de werknemers aangezien hij of zij zich al bewezen heeft in een andere 

onderneming.  

 

Het tweede deel van de resultaten omvat de rol van socio-emotional wealth op het overdrachtsproces. 

In de literatuurstudie werd socio-emotional wealth als zeer bepalend gezien voor het verloop van het 

overdrachtsproces. De interviews geven aan dat socio-emotional een rol speelt, maar minder bepalend 

is dan de invloed van professionaliteit omtrent de overdracht.  

 

Eerst en vooral gaan de bestuurders de overdracht als een succes ervaren als de continuïteit van het 

bedrijf behouden blijft. De interviews tonen aan dat het waarborgen van de continuïteit een belangrijkere 

factor is dan het behouden van de socio-emotional wealth. Dit geldt zowel bij de familiale overdracht als 

bij de overdracht aan externen. Deze bevinding botst met de literatuurstudie. In de literatuurstudie wordt 

beweerd dat bestuurders hun overdracht als succesvol ervaren als de socio-emotional wealth van de 

familie behouden blijft. Het is bevorderend voor het overdrachtsproces als de koper of opvolger, de 

continuïteit van het bedrijf garandeert. Op deze manier is er meer vertrouwen en verloopt het proces op 

een vlottere manier.  

 

De verschillende interviews tonen wel aan dat objectiviteit omtrent de overdracht meer gegarandeerd 

is, wanneer er een overdracht aan externen plaatsvind. Tijdens de interviews met betrekking tot familiale 

overdracht werd namelijk nooit gezegd: “Mijn zoon of dochter heeft de capaciteiten niet.” Als conclusie 

kan gesteld worden dat een sterkere rol van socio-emotional wealth, de overdracht naar de familie zal 

versnellen. Bedrijven met meerdere generaties zijn nog meer geneigd om de overdracht familiaal te 

laten plaatsvinden. Bij deze bedrijven is het dan ook sterk aan te raden om een familiecharter op te 

stellen en externen te betrekken bij het overdrachtsproces om op deze manier objectiviteit te 

garanderen.   
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Bij de overdracht naar externen lijkt de rol van socio-emotional wealth beperkter en zal vooral de 

continuïteit van het bedrijf gewaarborgd moeten zijn om de overdracht te doen slagen. “Vertrouwen en 

prijs” (bestuurder 11) zijn de twee meest bepalende factoren om de overdracht aan externen vlotter te 

laten verlopen.   

 

Dit onderzoek bestudeerde enkele onderdelen met betrekking tot de intentie tot overdracht en de 

effectieve overdracht. Er werden zeer veel verschillende onderwerpen besproken. Dit is meteen ook 

één van de beperkingen van het onderzoek. Tijdens de verschillende gesprekken kwamen er 

verscheidene onderwerpen door elkaar aan bod. Op deze manier was het soms moeilijk om het 

overzicht te behouden. Een volgende beperking zijn de kwalitatieve cases in deze studie. Bij kwalitatieve 

cases worden er slechts een beperkt aantal respondenten ondervraagd, waardoor de betrouwbaarheid 

beperkt is.  

 

Naar verder onderzoek zouden de verschillende onderwerpen zoals het effect van een familiecharter, 

externe werkervaring en de rol van status nog eens individueel besproken moeten worden op een 

kwantitatieve of kwalitatieve manier. Deze onderwerpen kunnen op deze manier uitgebreider en meer 

in detail besproken worden. Tenslotte wordt bij verder onderzoek het begrip overdracht het best 

opgesplitst in familiale overdracht en overdracht aan externen. Dit onderzoek maakt duidelijk dat deze 

twee overdrachten sterk verschillend zijn.  
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Appendix A: Vragen semigestructureerd interview (experten)  

Vragen met betrekking tot overdracht / overname  

- In welke mate is het aantal jaren interne werkervaring belangrijk om het overdracht proces 

vlotter te laten verlopen? 

- In welke mate is het aantal jaren externe werkervaring belangrijk om het overdracht proces 

vlotter te laten verlopen? 

- In welke mate helpt een gericht opvolgingsplan het overdracht proces soepeler te laten 

verlopen? 

- Wat zijn de meest voorkomende redenen waarom de overdracht uiteindelijk niet doorgaat? 

- De invloed van raad van bestuur / raad van advies op de overdracht? 

- Invloed externe bestuurders op het overdracht proces? 

- De invloed van een familieraad / familieforum op de overdracht?  

- De invloed van familiale aandeelhouders tijdens het overdracht proces? 

- Hoe belangrijk is een familie charter in het familie bedrijf? 

- Wat is de impact op de overname indien de stakeholders (personeel, klanten, leveranciers,…) 

weten dat de familie het bedrijf wil verkopen? Wat is de rol van deze stakeholders tijdens het 

overdracht proces?  

- Wat zijn de voornaamste redenen voor het falen van een Managementbuy-out? 

- Wat zijn de voornaamste redenen voor het falen van een Managementbuy-in? 

Na de mislukte overdracht 

- Wat zijn de gevolgen van niet-overdracht en wat betekent dit voor uw bedrijf?  

- Wat zijn de interne familiale relaties na deze niet overdracht? 
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Appendix B: Vragen semigestructureerd interview  

Profiel Zaakvoerder:  

- Geslacht:…  

- Leeftijd: … 

- Opleiding: … 

- Functie in het bedrijf: … 

- Aantal jaren actief in het bedrijf: <5jaar; 5-10 jaar; 11-15 jaar; >16 jaar 

- Aantal jaren werkervaring buiten het bedrijf: <5jaar; 5-10 jaar; 11-15 jaar; > 16 jaar 

Profiel bedrijf: 

- In welke sector is het bedrijf actief?  

- Hoe lang bestaat het bedrijf?  

Vragen met betrekking tot positie van de bestuurder in het familiebedrijf:  

- Bent u eigenaar van het bedrijf: volledig / gedeeltelijk / geen eigenaar? 

- Welke verschillende posities heeft u in het bedrijf bekleed alvorens de rol van zaakvoerder op 

te nemen? 

Vragen met betrekking tot overdracht van leiding / eigendom:  

- Welke overdracht heeft u doorgevoerd: leiding, eigendom of beide? 

- Had u de intentie om een overdracht door te voeren?  

- Was u van plan om een gelijktijdige overdracht van eigendom en leiding te laten 

plaatsvinden? 

- Had u verschillende opties aan wie de overdracht zou plaatsvinden? 

- Wat zijn de redenen waarom deze overdracht uiteindelijk is doorgegaan aan deze groep? 

- In welke mate was het financiële een bepalende factor bij de overdracht?  

- Ervaart u een sterke druk van investeerders / andere bestuurders in het bedrijf? 

- Hoe belangrijk was het behouden van werknemers, naam van het bedrijf,… tijdens de 

overdracht?  

Vragen met betrekking tot externe bestuurders: 

- Is er een raad van bestuur / raad van advies/  een familieraad / familieforum? 

- Hoeveel externe bestuurders bevat uw raad van bestuur / advies? 

- Wat was de invloed van deze bestuurders tijdens het overdracht proces? 

- Wat was de invloed van de aandeelhouders tijdens het overdracht proces?  

- Is er een familiecharter / bedrijfscharter? Welke vereisten werden vastgesteld in deze 

statuten?  

Na de overdracht 

- Wat is uw positie in het bedrijf na de overdracht? 

- Wat zijn de gevolgen van deze overdracht en wat betekent dit voor uw bedrijf?  

- Wat zijn de interne aandeelhouders relaties na deze overdracht? 

- Wat is de relatie met de kopers na de overdracht? 

Emoties tijdens de overdracht 

- Welke emoties ervaarde u tijdens de overdracht?  

 

 


