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Een familiebedrijf is een bijzonder bedrijfstype. In tegenstelling tot 'gewone' ondernemingen, besluit de
familie over bestuur, eigendom en medezeggenschap. De betrokkenheid van de familie heeft een
zekere invloed op het bedrijf. De adviseurs van Baker Tilly kennen de behoeften van een familiebedrijf
zeer goed en begeleiden hen bij het maken van de juiste keuzes.
Uit een internationaal onderzoek van het adviesbureau Baker Tilly blijkt dat 51 procent van de
familiebedrijven nog niet bezig is met de opvolging.
Het onderzoek vond plaats in 55 landen, waaronder ook België. Familiale ondernemingen staan in ons
land voor een derde van het bruto binnenlands product en ze omvatten 45 procent van de
werkgelegenheid. In België is bijna driekwart van de ondernemingen in familiale handen.
De hoofdactiviteiten van Baker Tilly zijn accountancy en belastingadvies. Het bedrijf heeft opvallend
veel familiebedrijven als klant. Uit het onderzoek blijkt dat 51 procent van de familiale bedrijfsleiders
nog niet bezig is met de opvolging en dat op een moment waarop de vergrijzing in Europa volop piekt.
Volgens Baker Tilly kan het vanuit fiscaal perspectief namelijk zeer interessant zijn om in deze tijd het
familiebedrijf tegen een relatief geringe waarde over te dragen. 57 procent van de familiale
ondernemers denkt dat de onderneming na de opvolging in handen van de familie blijft. 27 procent
overweegt om het bedrijf eventueel te verkopen.
Veel bedrijfsleiders weten niet hoe ze de opvolging moeten regelen. Baker Tilly wijst op enkele
belangrijke factoren. Zo moet de overdrager duidelijk weten dat een opvolging niet meteen een
persoonlijk 'aftreden' hoeft te betekenen. Het omvat een nieuwe groei via de volgende generatie. Een
tijdig aangekondigde overname zorgt er ook voor dat de nieuwe bedrijfsleider de nodige kennis en
ervaring kan opdoen. Het adviesbureau stelt wel dat men tijdig moet starten met de opvolging. Het is
namelijk een proces dat goed voorbereid moet worden.
Meer informatie over familiale opvolging op www.bakertillybelgium.be

