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DIRK BUIS AA

‘Soms is het een 
slangenkuil’

WAT MAAKT FAMILIEBEDRIJVEN ANDERS DAN ANDERE 
ONDERNEMINGEN?
‘In het familiebedrijf vallen drie cirkels in elkaar: bedrijf, eigen-
dom en familie (zie pagina 14). De mensen die de leiding in han-
den hebben zijn 24/7 met elkaar verbonden. Een conflict in het 
bedrijf wordt ’s avonds ook besproken. Dat maakt het familiebe-
drijf soms tot een slangenkuil. Wat doe je als een van de kinderen 
in de voetsporen wil treden en je hebt twijfels over zijn capacitei-
ten? Misschien kun je hem op niveau krijgen door middel van een 
externe training, maar het is niet altijd eenvoudig om iemands 
kwaliteiten juist in te schatten. Een verstandige zet is in ieder 
geval om eerst samen te werken, bijvoorbeeld in de vorm van een 
vof en te kijken hoe dat gaat. Het overnameproces in een familie-
bedrijf kan soms uiterst stroef verlopen. De grondleggers van een 
familiebedrijf zijn sterke ondernemers die met veel passie een 
bedrijf hebben opgebouwd. Vaak wordt met de mond beleden dat 
de opvolger alle ruimte krijgt maar als zijn beslissingen steeds 
worden herroepen wordt een overname een moeizaam traject. 
Op zo’n moment moet je het gesprek aangaan. Soms liggen de 
zaken subtieler. Een overnameproces loopt niet lekker omdat de 
ouders hadden verwacht dat ze bij de leiding betrokken zouden 
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blijven. Dat snapt hij toch wel, zeggen ze dan. Als je doorvraagt 
blijkt dat ze er nooit over gepraat hebben. De grootste teleurstel-
ling wordt ervaren door verwachtingen die niet zijn uitgesproken. 
Op zulke momenten ben je meer een procesbegeleider dan een 
accountant. Dat leer je nog te weinig op de accountantsopleiding. 
Cijfers onder elkaar zetten kan iedereen, maar hier maak je het 
verschil. ‘  

WAT WEEGT ZWAARDER: HARMONIEUZE VERHOUDINGEN OF 
HET BEDRIJFSBELANG?   
‘Het bedrijfsbelang weegt zwaarder. Daarom is het familiestatuut 
een mooi instrument. Bij een overdracht moet je de belangen 
van alle kinderen in ogenschouw nemen. Niet alleen die van de 
ouders en de opvolger. Vaak wordt bij een agrarische overname 
een bedrijf onder de prijs aan de opvolger overgedragen. Dan is 
er bijvoorbeeld twee miljoen euro kwijtgescholden met behulp 
van de bedrijfsopvolginsgregeling (BOR). In een familiestatuut en 
de overnameakte kan je vastleggen welke afspraken er gemaakt 
worden. Bijvoorbeeld dat de opvolger de opbrengst moet de-
len met de overige erfgenamen wanneer hij het bedrijf binnen 
een bepaalde periode verkoopt of zelf geen opvolger heeft. Zo 
voorkom je na het overlijden van beide ouders dat er spanningen 
binnen de familie ontstaan.’ 

IS HET NALEVEN VAN GOVERNANCE LASTIGER?   
‘Op sommige vlakken wel. In een familiebedrijf is geen functie-
scheiding. Degene die beslist wat er gekocht wordt en hoe het 
betaald wordt is dezelfde persoon. Dat leidt soms tot een uitgave 
die niet gerechtvaardigd wordt door de financiële positie waarin 
het bedrijf verkeert. ‘Ik heb de garage opgebeld om een nieuwe 
auto uit te zoeken’, hoor je dan. De privé-onttrekking maakt de 
marge naar de bank flinterdun. Dan spiegel je dat naar je cliënt. 
Is de winst wel voldoende?  Het vraagt om fingerspitzengefühl 
om die boodschap over te brengen. Eigenlijk heb ik er niets mee 
te maken maar kijk eens naar je vermogensontwikkeling. De een 
vindt het goed dat ik het gezegd heb, de ander reageert geprik-
keld. Niet altijd breng je ze op andere gedachten. Uiteindelijk 
blijft het de keuze van de ondernemer.’   

‘Je moet alert zijn op signalen. Lopen de privé uitgaven terug 
wanneer er voor particulieren wordt gewerkt? Dan vloeit er 
waarschijnlijk zwart geld in het bedrijf. Daarover ga ik altijd het 
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gesprek aan. De eerst keer dat ik zoiets meemaakte vond ik dat lastig. Je bent bang dat 
je beren op de weg ziet. Ik heb een keer een opdracht terug gegeven. Die cliënt werd heel 
boos. Hij beweerde dat die situatie in het verleden altijd gedoogd werd. Meestal kom je er in 
een acquisitiegesprek al achter. Ik vraag of iemand wel eens zonder rekening werkt en kijk 
naar zijn gezichtsuitdrukking. Het is een kwestie van goed observeren.’

ZOU JE ZELF ALS FINANCIAL IN EEN FAMILIEBEDRIJF WILLEN WERKEN? 
‘Het is zeker een interessante functie. Je bent aan de ene kant afhankelijker dan als finan-
cial in het openbaar beroep. Anderzijds heb je ook meer invloed. Alle deals komen langs je 
bureau. Je kan vooraan in het traject al je zegje doen. Maar voor mij is een finance functie 
in een familiebedrijf geen aantrekkelijke optie. Ik zou de afwisseling missen die ik nu heb. 
In familiebedrijven kom je heel uiteenlopende ondernemers tegen. Sommigen ogen aan de 
buitenkant heel succesvol maar blijken bij nader inzien helemaal niet zo goed te zijn in wat 
ze doen. Je ziet ook het omgekeerde. Cliënten aan wie je het succes op geen enkele manier 
kan aflezen.




