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Familiebedrijven kreunen onder kosten en lasten 
Eerste onderzoek naar belang en bekommernissen van familiebedrijven 

 

Het economisch gewicht van familiebedrijven is aanzienlijk: meer dan drie kwart van 

de Belgische ondernemingen zijn in familiehanden en zij realiseren een derde van de 

totale toegevoegde waarde in ons land. Zo toont het onderzoek aan dat FBNet Belgium, 

het netwerk van de grootste familiebedrijven in ons land, heeft laten uitvoeren. 

“Familiebedrijven maken de sterkte van onze economie uit”, aldus baron Paul Buysse, 

voorzitter van FBNet Belgium, “daarom moet de overheid hun bekommernissen kennen 

en beleidsmaatregelen nemen om aan die verzuchtingen tegemoet te komen.” 

 

Het eerste grootschalig onderzoek naar het economisch belang van familiebedrijven onthult het 

grote aandeel van deze ondernemingen in onze economie. Maar liefst 77% van onze 

ondernemingen zijn familiebedrijven. Dat zijn bedrijven waarvan de meerderheid van de 

aandelen (of 25% van de aandelen als het bedrijf beursgenoteerd is) in handen is van familiale 

aandeelhouders en waarbinnen minstens één familielid actief is als manager of bestuurder. 

 

Grote ondernemingen 

Het aandeel van familiebedrijven in de totale tewerkstelling in ons land bedraagt iets minder dan 

de helft (45%), het aandeel in de totale waardecreatie een derde (33%). “Uit deze cijfers mogen 

we beslist niet afleiden dat alleen kleinere ondernemingen familiebedrijven zijn”, benadrukt Jozef 

Lievens, Gedelegeerd Bestuurder van FBNet Belgium. De volgende cijfers staven deze stelling: 

van de bedrijven die meer dan 200 miljoen euro omzet realiseren, is 55% - meer dan de helft 

dus - een familiebedrijf. Bovendien is 48% van de bedrijven die meer dan 200 medewerkers 

tewerkstellen, in familiehanden. 

 

“Terwijl familiale ondernemingen de sterkte van onze economie uitmaken, hadden de grootste 

onder hen tot een aantal jaar geleden geen forum waarop ze elkaar konden ontmoeten”, brengt 

baron Paul Buysse, voorzitter van FBNet Belgium, in herinnering. Daarom is in 2005 FBNet 

Belgium opgericht. Vandaag telt het onder zijn leden al meer dan 80 van de grootste 

familiebedrijven van ons land. Die realiseerden in 2009 meer dan 50 miljard euro omzet; dat is 

een zesde van het BNP. Bovendien creëerden zij vorig jaar een toegevoegde waarde van meer 

dan 16 miljard en een nettowinst van bijna 2 miljard. 

 

Groot onderzoek 

FBNet Belgium heeft het SVO (Studiecentrum voor Ondernemerschap verbonden aan de 

HUBrussel) gevraagd een grondig onderzoek te voeren naar het economisch belang van 

familiebedrijven. “Ofschoon er erg veel familiebedrijven zijn in ons land, is een onderzoek als dit 

nooit eerder gevoerd,” aldus Johan Lambrecht, Directeur van SVO en leider van dit onderzoeks-

project. Nooit eerder werd het aandeel van familiebedrijven in onze economie exact becijferd. 

 



 
 

Deze cijfers tonen niet alleen het aanzienlijke economische gewicht van familiebedrijven aan. De 

onderzoeksresultaten wijzen ook op de grote continuïteit van familiebedrijven. Is de gemiddelde 

leeftijd van niet-familiebedrijven 17 jaar, die van familiebedrijven is aanzienlijk hoger: 23 jaar. 

Bovendien staat het hoofd van een familiebedrijf gemiddeld 18 jaar aan het roer, terwijl dat in 

andere ondernemingen slechts 13 jaar het geval is. Familiaal aandeelhouderschap garandeert dus 

continuïteit en stabiliteit. 

 

Grote zorgen 

Gezien het economisch gewicht van familiebedrijven, is het belangrijk te weten wat 

familiebedrijfsleiders vandaag beroert. Daarom heeft het FBNet Belgium gepeild naar de 

bekommernissen van deze ondernemers. Familiebedrijfsleiders is gevraagd om voor een 

twintigtal markt- en managementontwikkelingen aan te geven of en hoezeer die aspecten van 

bedrijfsvoering hen zorgen baren.  

 

Er bestaat geen twijfel over wat familiebedrijfsleiders het meest zorgen baart: niet minder dan 

drie kwart van de familiale ondernemers maakt zich zorgen – een derde zelfs veel zorgen – over 

het belastingklimaat en de loonkosten in ons land. Twee derden van de familiale ondernemers 

hekelt de administratieve lasten: vele van de bevraagde bedrijfsleiders namen het woord 

„regelneverij‟ in de mond. Familiebedrijven gaan dus gebukt onder kosten en lasten.  

 

Familiebedrijfsleiders maken zich het minst zorgen over het bekomen van een krediet – en dat 

ondanks de bankencrisis. En over de opvolging van het familiebedrijf. “Dat laatste is opvallend,” 

aldus Jozef Lievens, “want het onderzoek van het SVO heeft aangetoond dat in bijna 40% van de 

familiebedrijven de opvolging binnen minder dan 10 jaar aan de orde is. Voor meer dan 20% is 

dat zelfs binnen vijf jaar het geval.“ De verklaring ligt in de volgende uitspraak van één van de 

bevraagde ondernemers: “Wat ons het minst zorgen baart, is daarom niet minder een zorg, het is 

alleen geen prioriteit”. Door de vele andere zorgen die familiale ondernemers bezwaren, 

ontbreekt het hen dus aan de tijd om hun opvolging behoorlijk te regelen. 

 

Grote verantwoordelijkheid 

“Gezien het belang van familiebedrijven voor onze economie, moeten we er alles aan doen om de 

toekomst van deze ondernemingen te verzekeren,” pleit baron Paul Buysse. “Ook de overheid 

moet hier haar verantwoordelijkheid opnemen,” vult hij aan. FBNet Belgium roept daarom de 

bewindslui van ons land op om de bekommernissen van familiebedrijven te erkennen en eraan 

tegemoet te komen en inzonderheid om werk te maken van lastenverlaging en administratieve 

vereenvoudiging. 
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