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Inleiding

Op 18 juni 2014 vond de vierde interdisciplinaire erfenisvakdag plaats, geor-
ganiseerd door de Stichting Nalatenschapsmediation Nederland (hierna: de 
stichting). 
Na wat wederwaardigheden over de ontwikkelingen binnen de stichting, zoals 
de aangestelde Raad van Advies, was het aan ondergetekende als dagvoorzitter 
om het onderwerp nalatenschapsmediation en het familiebedrijf in te leiden.

Kiezen tussen kinderen?

Binnen nalatenschapsmediation speelt het familiebedrijf een centrale rol.
Ondernemende families zijn zich er in toenemende mate van bewust dat het 
geen vanzelfsprekendheid is dat binnen de familie gemotiveerde of capabele 
opvolgers te vinden zijn.
Het familiebedrijf neemt een unieke positie binnen de economie in. Een groot 
deel van het Nederlandse bedrijfsleven wordt gevormd door het familiebedrijf.
Wat betekent het voor de economie (macro) als het voortbestaan van familiebe-
drijven zou worden bedreigd? 
Wat betekent het voor de familie (micro) als de onderneming, het familiebedrijf, 
niet voort zal bestaan?
Binnen nalatenschapsmediation heb ik het onderscheid gemaakt tussen ante 
mortem nalatenschapsmediation (prenalatenschapsmediation) en post mortem 
nalatenschapsmediation.
De begeleiding van het familiebedrijf betreft meestal prenalatenschapsmediation.
Vanuit de markt komt in toenemende de vraag op ons, de stichting nalaten-
schapsmediation Nederland, af aandacht te besteden aan dit belangrijke fenomeen: 
het familiebedrijf.
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Wat is een familiebedrijf? 1 

Veel sprekers stonden stil bij deze vraag. Vastgesteld werd dat het lastig is een 
eensluidende definitie van het familiebedrijf te geven. Grosso modo kwamen de 
sprekers en de deelnemers tot de volgende conclusie: of een bedrijf gekwalificeerd 
kan worden als een familiebedrijf kan vastgesteld worden aan de hand van vier 
criteria.

I. Is een meerderheid of zijn ten minste twee leden van de ondernemingsleiding 
afkomstig uit één familie (pluraliteit)?

II. Is ten minste 50% van de eigendom in handen van de familie (controlerend 
aandelenbezit)? 

III. Heeft één familie aanzienlijke invloed op de strategie van het bedrijf, anders 
gezegd is er actieve betrokkenheid van deze familie bij het bestuur van de 
onderneming? 2

IV. Is er sprake van de solide intentie om het familiale karakter in de volgende 
generatie voort te zetten? Wat wil de familie op de lange termijn? Het 
onderscheidend criterium is dat de familieaandeelhouders in meerderheid 
de uitdrukkelijke intentie hebben de overdracht aan de volgende generatie 
mogelijk te maken, dan wel dat een minderheid bereid is voor dat doel de 
andere familieleden uit te kopen3. 

Opzet Erfenisvakdag en dit Cahier

De opzet van de Erfenisvakdag is dat vanuit het perspectief van de belangrijkste 
disciplines die zich met het familiebedrijf bezighouden, een kernachtige voor-
dracht wordt gegeven. De sprekers hebben veel relevante informatie met de 
deelnemers gedeeld. Onderstaand duid ik de inhoud van hun bijdragen kort. Ik 
heb hierbij de sprekersvolgorde aangehouden.

De sprekers

Roberto Flören
Prof. Dr Roberto Flören is de auteur van diverse publicaties over het familiebedrijf 
en als hoogleraar Family Business verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.
Roberto legt uit hoe de systematiek van het familiebedrijf zich verhoudt tot het 
regelen van de bedrijfsopvolging en – als onderdeel daarvan – de nalatenschap 
van de familie, waarbij onder nalatenschap ook de ethiek en de gedragspatronen 

1 Zie ook hoofdstuk 7 van mijn boek “Voortleven, het hoe en waarom van nalatenschapsmedia-
tion, Maklu, 2014.

2 Zie www.accountancynieuws.nl.
3 Zie: ‘Ondernemen als familie, aanbevelingen voor goed bestuur in het familiebedrijf’. Een 

publicatie van FBNED – Vereniging Familiebedrijven Nederland.
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van de familie zijn begrepen. In het bijzonder komen aan de orde: de dynamiek 
en complexiteit van het familiebedrijf, de drie hoofdoorzaken van conflicten bin-
nen familiebedrijven, geplande en ongeplande bedrijfsoverdracht, psychologisch 
eigenaarschap en emotionele waarden.

Hanneke Kroonenberg
Gaat in op de overgang van het familiebedrijf naar de volgende generatie. De rol 
van trusted adviser die de bankier toekomt, is in dit proces belangrijk. Niet alleen 
financiële kanten spelen een rol bij deze overgang maar vooral de niet-financiële 
kanten zijn vaak doorslaggevend.
Hanneke Kroonenberg is gecertificeerd Financieel Planner en werkt als structu-
reerder bij F. van Lanschot Bankiers.

Jan Duitman
Deelt zijn ervaringen als adviseur van families en familiebedrijven met opvolgings- 
en nalatenschapskwesties en bespreekt de afspraken die vaak worden gemaakt om 
te bereiken dat de overgang van de ene op de andere generatie zoveel mogelijk 
zonder strubbelingen verloopt. Hij staat vooral stil bij de volgende thema’s: de 
stappen die preventief kunnen worden gezet om bedrijfsopvolging en nalatenschap 
te regelen – zoals het zogenaamde NoodOpvolgingsPlan –, good practices van 
familiebedrijven die vroegtijdig maatregelen treffen, de rol van de verschillende 
betrokken adviseurs bij het vormgeven van de bedrijfsopvolging en de voor- en 
nadelen van een familiestatuut. 
Jan Duitman is sinds 1 juni 1987 werkzaam bij BDO Accountants & Adviseurs 
B.V. In 1992 heeft hij bij de wieg van de Adviesgroep Familiebedrijven gestaan. 
Zo bouwde hij ruime ervaring op bij de advisering van familiebedrijven. Als 
senior consultant onderstreept hij het belang voor families, familiebedrijven en 
familieleden om goede afspraken maken over die terreinen waar familie en 
bedrijf elkaar raken, terwijl hij ook adviseert de opzet van een opvolgingsplan en 
opvolgingsprocessen op tijd te begeleiden.

Fenna van Wees
Is lid van een familie die een familiebedrijf bezit en leidt in een nichemarkt. Dit 
familiebedrijf produceert al generaties een oer-Nederlands kwaliteitsproduct: 
gedestilleerd.
Open en constructief deelde Fenna op de erfenisvakdag als ervaringsdeskundige 
haar ervaringen rondom de opvolging. Om haar moverende redenen wenst 
Fenna geen schriftelijke bijdrage te leveren voor dit cahier. Reden waarom ik in 
dit voorwoord, in overleg met Fenna, iets meer aandacht aan haar besteed dan 
aan de andere sprekers. 
Fenna benoemde dat het begeleiden van een familiebedrijf steeds zowel een 
menselijk, zakelijk als juridisch proces is. Het is lastig voor het familiebedrijf de 
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regie te houden over de verschillende adviseurs met verschillende professionele 
achtergronden. De notaris zegt het één en de accountant het ander. 
Fenna bracht op 18 juni ook naar voren dat indien regelingen zouden worden 
getroffen voor de bedrijfsopvolging en daarmee de nalatenschap, sterk rekening 
moet worden gehouden met snelle veranderingen: wat tien jaar geleden nog 
waarheid was is nu achterhaald. Weinig regelen kan tegen deze achtergrond 
daarom ook verstandig zijn. 

Maaike Steegmans
Maaike Steegmans is sinds februari 2008 werkzaam bij het Molengraaff Instituut 
voor Privaatrecht (Universiteit van Utrecht). Naast onderzoeker is zij universitair 
docent.
In haar bijdrage gaat zij in op de verschillende juridische constructies die kunnen 
worden gebruikt voor het beheer van een familiebedrijf en het regelen van de 
nalatenschap. Ook schenkt zij aandacht aan de complicaties die zouden kunnen 
optreden bij het overlijden van de ondernemer, zoals in de situatie waarin een 
testament niet goed aansluit bij een beheerconstructie die in de statuten van een 
familie BV is bedacht. Ook komt aan de orde wat de juridische gevolgen kunnen 
zijn als de ondernemer tijdens zijn leven niets over de opvolging heeft geregeld.

Marijke Kuijpers en Raimund Kamp 
Op de erfenisvakdag ging Albert Jan Thomassen in op de vraag waarom bedrijfs-
opvolging en daarmee het regelen van de nalatenschap complementair zijn.
Van de hand van de Albert Jan treft u geen schriftelijke bijdrage aan. 
Marijke Kuijpers en Raimund Kamp waren bereid dit onderwerp op te tekenen. Zij 
komen tot de conclusie dat binnen familiebedrijven veel behoefte blijkt te bestaan 
aan communicatie, begeleiding en het creëren van vertrouwen. Inhoudelijke 
adviezen ter zake van bedrijfopvolging of bijvoorbeeld familiestatuten zijn vaak 
niet effectief omdat deze op zichzelf staan en niet zijn ingebed in de genoemde 
behoeften.    

Alain-Laurent Verbeke
Hij  is  Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg, en Visiting Professor 
of Law aan Harvard Law School. Hij is onder meer advocaat te Brussel, voorzitter 
van de Stichting Vermogens Planning en treedt regelmatig op als arbiter. Hij 
spreekt geregeld over mediation in zijn diverse verschijningsvormen.
Alain betoogt in zijn videobijdrage en de bijdrage in dit cahier dat een bottom 
up planning en regeling van de bedrijfsopvolging – waarin de nalatenschap vaak 
centraal staat –, als een groeiproces waarin alle betrokkenen een plaats hebben 
en een rol te vervullen hebben, een veel betere garantie op succes biedt dan de 
traditionele werkwijze.  Deze preventieve werkwijze – family governance – die als 
een vorm van transformatieve mediation moet worden beschouwd, is superieur 
omdat autonomie en involvement hierin krachtige factoren zijn. Uit onderzoek 
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is ook gebleken dat slechts drie procent van de bedrijfsopvolgingsprocessen die 
top down worden geregeld succesvol zijn. 
Conflict en in het bijzonder de resolutie daarvan kan dus fungeren als een 
kantelmoment in het leven van een individu of een groep. Conflict kan hierdoor 
een bron van zingeving zijn binnen het familiebedrijf.

Ineke Koele
Introduceerde de term navolgingsplanning. Hiermee doelt zij op de planning die 
maakt dat men vindt dat de wijze van handelen van de pater familias of de familie 
dan wel de waarden van het familiebedrijf ‘navolging’ verdienen. Dit betekent 
een open blik naar buiten en maakt planning – die per definitie over toekomst 
gaat – tot een geheel ander begrip; niet vanuit het individu (wie kan mij opvolgen?) 
maar vanuit de ‘stakeholders-gedachte’. Is het bedrijf er wel voor de familie? Of is 
het eigenlijk andersom? Wat kunnen juristen & fiscalisten betekenen om bij te 
dragen aan het bevorderen van deze nieuwe vorm van successieplanning? 
Dr. Ineke Koele werkt veel met familiebedrijven en plaatst vermogensplanning 
in een bredere context dan de traditionele estate planning. Zij wijst er op dat het 
voor het familiebedrijf van belang is te voorkomen dat het familievermogen niet 
bijeen blijft. 
Het bedrijven van familiefilantropie middels een familiestichting is een sleutel 
tot familiale cohesie en kan degeneratie van familiekapitaal en ambities in de 
toekomst voorkomen, betoogt Ineke tot slot.

Familiebedrijf en Conflict

Nalatenschapsmediation biedt meer dimensies dan louter fiscaal-juridische plan-
ning. Het omvat ook een menselijke dimensie. Deze dimensie is in de praktijk 
soms lastig voor families te overzien en leidt makkelijk tot misverstanden. 
Binnen een familiesysteem leiden misverstanden niet zelden tot onduidelijkheid, 
ruzie en conflicten.
Conflict is een dagelijkse realiteit voor iedereen, ook voor het familiebedrijf. 
De behoeften, normen en waarden van individuele familieleden en de familie 
respectievelijk het familiebedrijf (systeem) kunnen behoorlijk botsen. Een leven 
zonder conflict bestaat niet. In het ergste geval ontaardt een conflict. De partijen 
manipuleren informatie, communicatie, processen en hebben verschillende 
verborgen agenda’s. Standpunten verharden en er vindt polariserend gedrag plaats. 
De partijen willen van elkaar winnen. Wat is winnen? Het is moeilijk te definiëren 
wat de winst of verlies van een bepaalde uitkomst is. Als nalatenschapsmediators 
zien we dat gepolariseerde en geëscaleerde conflicten vaak leiden tot frustratie, 
gevoelens van hopeloosheid en de ongewenste effecten daarvan. Als conflicten 
escaleren, zien partijen elkaar steeds minder als subject (dehumanisering) en 
steeds meer als object.
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Deze erfenisvakdag en ook de bijdragen in dit cahier maken duidelijk dat het 
aangaan van een veilige dialoog, in een veilige omgeving escalatie en (bedrijfs)
schade kan voorkomen. Vooral Alain Verbeke en Ineke Koele stipuleerden dat zich 
met nalatenschapsmediation een ander scenario ontrolt, namelijk dat conflicten 
ook transformatieve aspecten en kansen bieden. 

De kennis van de nalatenschapsmediator

De nalatenschapsmediator werkt, veelal in samenwerking met anderen, toe naar 
een eindresultaat. Dit resultaat wordt vaak aangeduid als een plan. Denk aan het 
opvolgingsplan.
De uitkomst is niet statisch, iedere plan is dynamisch.
In mijn boek geef ik aan dat nalatenschapsmediation ‘leent’ van andere ken-
nisdomeinen.
In twee delen ga ik vervolgens in op dynamische, systemische, methodische, 
diagnostische, psychologische, strategische en praktische aspecten.
De juridische, financiële en levensbeschouwelijke aspecten behandel ik niet in 
mijn boek.
Daarom nam ik deze gelegenheid te baat om deze aspecten op deze erfenisvakdag 
en in dit voorwoord te bekijken. 
Duidelijk is dat nalatenschapsmediation als structurele voorziening (niche) voor 
het familiebedrijf grote kans van slagen heeft, nu aan verschillende randvoor-
waarden van organisatie, draagvlak en kwaliteitsborging is voldaan. De bijdragen 
van de sprekers en de inspirerende discussies tussen en met de deelnemers 
vorm(d)en een waardevolle aanvulling op onze eigen ervaringen en boden vele 
aanknopingspunten om het fenomeen nalatenschapsmediation uit te bouwen 
tot een vorm van interdisciplinaire en structurele dienstverlening.

Bilthoven, november 2014

Annette M. van Riemsdijk
Vice-voorzitter Stichting Nalatenschapsmediation Nederland
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