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Het juridische kader van het familie-
ondernemingsbestuur
Het familieprotocol in samenhang met de documenten voor de juridische uitwerking
van ondernemings- en familierechtelijke verhoudingen

Hoe kan een familiebedrijf ervoor

zorgen dat de relaties tussen en belan-

gen van eigenaren, bestuurders en, in

breder verband, alle familieleden in

goede banen worden geleid? Deze

vraag is van eminent belang voor het

voortbestaan van een familiebedrijf.

De auteurs gaan in dit artikel in op het

begrip ‘familieondernemingsbestuur’.

Zij bespreken welke functie een familieprotocol kan vervullen voor het bestuur van een familiebe-

drijf, hoe het familieprotocol zich verhoudt tot de juridische documenten die deze relaties en be-

langen regelen en hoe deze juridische documenten zich tot elkaar verhouden. Het familieprotocol

wordt in dit artikel gepresenteerd als een schakel tussen het familiebestuur en het ondernemings-

bestuur. Tegelijkertijd dient het als raamwerk voor de formele verhoudingen tussen de individuele

familieleden in hun verschillende rollen en verantwoordelijkheden en tussen de familieleden als

collectief met externe belanghebbenden. Auteurs beogen met deze bijdrage het inzicht te bevor-

deren in de verschillende juridische invalshoeken voor de adviespraktijk rondom het familiebedrijf.

1. Inleiding

De (organisatiegraad van) de familie is een cruciale suc-
cesfactor voor elk familiebedrijf.1 De familie als eigenaar
bepaalt uiteindelijk de richting waarin het bedrijf zich
moet ontwikkelen (tenzij echt álle beschikkingsmacht
onherroepelijk aan buitenstaanders is overgedragen). Een
hoge organisatiegraad is niet alleen van belang om de rol
van eigenaar adequaat te vervullen, maar ook om een
bredere betrokkenheid binnen de familie te mobiliseren.
Levenspartners, oud-eigenaren, teruggetreden familiele-
den, kinderen en familieleden die noch eigenaar zijn, noch
werkzaam zijn (geweest) in het bedrijf, vormen de achter-
ban waaruit het familiebedrijf talent, vermogen en onder-
steuning kan putten. Hoe beter de familie is georgani-
seerd, hoe groter de kans op een vitaal familiebedrijf.
Naarmate de familie en het familiebedrijf groeien, worden
de eisen die het bedrijf stelt aan de familieleden (als
werknemer, bestuurder en eigenaar) steeds hoger. Het
wordt steeds belangrijker om niet alleen het onderne-

mingsbestuur op de juiste wijze in te richten, maar ook
om de familiale processen in goede banen te leiden. Dit
op de familie gerichte familiebestuur (‘family governance’)
moet naadloos aansluiten op het ondernemingsbestuur
(‘corporate governance’). De samensmelting van beide
bestuursbeginselen worden in het bestek van dit artikel
aangeduid als ‘familieondernemingsbestuur’.

Het instellen en onderhouden van een goed functionerend
familieondernemingsbestuur vergt veel inspanning en
uithoudingsvermogen. De vraag is wanneer de tijd rijp
is om er gestructureerd aandacht aan te besteden. De
kunst is om te voorkomen dat de noodzaak pas wordt
gevoeld nadat een vervelend incident heeft plaatsgevon-
den, met verstrekkende gevolgen voor de familie of het
bedrijf. Gedurende de ontwikkeling van de familie en het
bedrijf dienen zich verschillende aanleidingen aan die
nopen tot het instellen van een familieondernemingsbe-
stuur. Deze aanleidingen zijn goed voorzienbaar zodat
tijdig kan worden begonnen aan een stapsgewijze ontwik-
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Schema 1: Aanleidingen voor het instellen van een familieondernemingsbestuur 
 
− Vanuit de familie: 

• de komst van de ‘koude kant’; 
• de vorming van familietakken; 
• het onderscheid tussen werkzame en niet-werkzame familieleden; 
• de eerstkomende generatiewisseling; 
• het weg- of uitvallen van sleutelpersonen uit de familie. 

 
− Vanuit het bedrijf: 

• familieleden kunnen niet (meer) op hetzelfde niveau meekomen met de groei; 
• noodzaak tot of behoefte aan vermogensversterking, vooral als overwogen moet worden om een externe 

kapitaalverschaffer aan te trekken; 
• noodzaak tot of behoefte aan extern management en bestuur. 

 
− Vanuit de eigendom: 

• onevenwichtige eigendomsbelangen, vooral wanneer werkzame familieleden een relatief klein belang 
bezitten ten opzichte van niet-werkzame familieleden; 

• verschillen in betrokkenheid en competentie van de eigenaren; 
• een of meer eigenaren willen verkopen. 

 
(Bruel, Geerlings en Van Hamel, 2008) 

keling van het familieondernemingsbestuur2 (zie schema
1).

Het familieondernemingsbestuur is er op gericht om de
familiale achterban goed te organiseren, conflicten en
belangentegenstellingen voor te zijn en de rol van de fa-
milie bij het bedrijf te professionaliseren en het manage-
ment te doordringen van de rol die de familie opeist.

2. Het familieprotocol als raamwerk voor goed

De uitgangspunten voor het familieondernemingsbestuur
kunnen worden vastgelegd in een document dat in de li-
teratuur met verschillende benamingen wordt aangeduid,
zoals familiestatuut3, familieprotocol4, familiereglement5,
familiehandvest6 of familie7- c.q. familiaal charter8. In dit
artikel kiezen wij ervoor om dit document te duiden als
‘familieprotocol’ om verwarring met de ondernemings-
statuten te voorkomen. In de praktijk worden de begrip-
pen door elkaar gebruikt.

Het belangrijkste doel van het familieprotocol is het be-
houden van een duurzaam evenwicht tussen het belang

van de familie en dat van het bedrijf. Dat evenwicht is de
basis voor succes op de lange termijn.9 Het familieproto-
col is een leidraad om een oplossing te vinden voor de
verschillende dilemma’s die gepaard gaan met gebeurte-
nissen zoals opgesomd in schema 1 en die kenmerkend
zijn voor het familiebedrijf. Met het familieprotocol
voorkomt men dat deze dilemma’s ontaarden in (onover-
komelijke) conflicten. Met het familieprotocol wordt
bereikt dat de familie kan terugvallen op gemeenschappe-
lijke uitgangspunten. Door vaststelling van deze uitgangs-
punten kan de familie adequaat anticiperen op ingrijpende
gebeurtenissen en het voorkomt ook besluiteloosheid bij
ingrijpende onvoorziene omstandigheden. Dergelijke
gebeurtenissen en omstandigheden hebben veelal over
en weer een effect binnen de familie en het bedrijf. Een
goed opgebouwd en geformuleerd familieprotocol is
bovendien het raamwerk voor de verhouding tussen de
familie en het bedrijf met verschillende partijen daarbui-
ten. Het helpt om duidelijk over te brengen hoe de familie
met het bedrijf omgaat, wat de anderen van de familie
mogen verwachten en wat de familie van de anderen
verwacht. In de eerste plaats betreft dit de externe leden
van het bestuur, de raad van commissarissen en eventuele
andere bestuurders (van bijvoorbeeld het administratie-
kantoor of familieholding). In de tweede plaats, via tus-

M. Bruel, J.R. Geerlings & J.A. van Hamel, Uitblinken als Familiebedrijf: Over de inrichting en werking van goed bestuur, Koninklijke
Van Gorcum 2008.

2.

Zie bijvoorbeeld J.H.J. Achten, R.H. Flören & E.J. Wijers, Het Familiebedrijf: Continuïteit en Bedrijfsopvolging, Deventer: Kluwer 1998.3.
Zie bijvoorbeeld J.R. Geerlings, ‘Financiële planning bij een familiebedrijfsopvolging: Hoe spaar je kool en de geit?’, VFP 2005.4.
Zie bijvoorbeeld A.J. Thomassen & M.L. de Jong, Familie in Zaken: spelregels van een bijzondere samenwerking, Stichting Centrum van
het Familiebedrijf 2002.

5.

Zie bijvoorbeeld R.H. Flören & S.F. Jansen, De emotionele waarde van het Familiebedrijf, Deventer: Kluwer 2005.6.
Zie bijvoorbeeld Th. Compernolle, Succesgids voor Families met een Bedrijf: Een praktische handleiding voor bedrijfsfamilies, voor fami-
lieondernemers, hun familie, hun vertrouwenspersonen, hun adviseurs en … hun managers, Lannoo 2002.

7.

Zie bijvoorbeeld J. Lievens, Opvolging in het Familiebedrijf: Succesvolle Strategieën, Lannoo 2001.8.
R.S. Carlock & J.L. Ward, Strategic Planning for the Family Business, Parallel Planning to unify the Family and the Business, Palgrave
2001.

9.

Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2009-5114

Het juridische kader van het familieondernemingsbestuur

bestuur



missarissen, betreft dit het personeel, de leveranciers en
afnemers en ook eventuele bankiers en adviseurs.

2.1. De inhoud van een familieprotocol
Familieprotocollen bestaan in veel verschillende maten
en vormen, afhankelijk van het doel en de reikwijdte die
de familie eraan geeft.10 In de praktijk verkeren veel fami-
lieprotocollen nog in een pril stadium van ontwikkeling:
zij hebben het karakter van een aandeelhoudersovereen-
komst, een opvolgingsplan of een calamiteitenplan. De
inhoud is in dergelijke gevallen gericht op een specifiek
doel, bijvoorbeeld om de overdracht van de eigendom en
de opvolging in de leiding te regelen. De aanleidingen
voor het instellen van een familieondernemingsbestuur
genoemd in schema 1, laten evenwel zien dat er veel meer
te regelen valt. In het familieprotocol formuleert de fami-
lie verschillende uitgangspunten waarmee de ontwikke-
lingen binnen de domeinen van de familie, de eigendom
en het bedrijf met elkaar in verband worden gebracht en
in goede banen kunnen worden geleid.11 Deze uitgangs-
punten krijgen vorm in de waarden (‘waar staan wij voor’,
‘waaraan toetsen wij ons gedrag?’), de visie (‘wat is ons
toekomstbeeld?’) en de missie (‘waar zijn wij voor?’) van
de familie. Het in de praktijk brengen van authentieke
familiewaarden (‘welke invulling geven wij er zelf aan?’)
en van een eenduidige visie, blijkt kenmerkend te zijn
voor succesvolle familiebedrijven.12 Zij ontlenen hieraan
hun identiteit en onderscheidend vermogen binnen de
markt. De missie die de familie zich heeft gesteld, kan
worden vertaald naar concrete doelstellingen voor de fa-
milie en het bedrijf.

Na het formuleren van de uitgangspunten worden bepa-
lingen geformuleerd met betrekking tot de relatie die de
familie met het bedrijf onderhoudt. Hierbij kan worden
gedacht aan de eigendom en zeggenschap van het bedrijf,
de toetreding en uittreding van familieleden, de bezoldi-
ging van familieleden en andere financiële aangelegenhe-
den en andere vormen van betrokkenheid bij het bedrijf
(bijvoorbeeld vakantiewerk, stages). Het familieprotocol
kent doorgaans ook een meer procedureel deel met bepa-
lingen over de communicatie en informatievoorziening

binnen de familie en tussen familie en bedrijf, de functie
en positie van een familiebijeenkomst en eventuele fami-
lieraad, de overlegprocedures (zowel voor de reguliere
gang van zaken als in geval van belangentegenstellingen
en conflicten) en de wijze waarop het familieprotocol
moet worden onderhouden. Ten slotte kan ook (integraal
of in de vorm van een bijlage) worden opgenomen aan
welke actuele aandachtspunten in de komende periode
(van meestal jaren) moet worden gewerkt. In schema 2
is een overzicht opgenomen van thema’s en onderwerpen
die doorgaans in een familieprotocol worden opgenomen.

Een familieprotocol bevat, kort gesteld, de visie van de
familie op de ‘governance’ en op de beleidsvorming van
de familieonderneming.13 Met de diverse bepalingen
wordt een kader geschetst voor de inrichting van het fa-
milieondernemingsbestuur dat passend is bij het ontwik-
kelingsstadium van de eigendomsstructuur, de familie en
het bedrijf.14 Het bestuur dient derhalve flexibel te zijn
en de bepalingen van het familieprotocol dienen op gezet-
te tijden te worden herijkt. Bij het familiebedrijf is met
name de eigendomsstructuur een belangrijk uitgangspunt
voor de bestuurlijke inrichting.15 De eigendomsstructuur
wijzigt al naar gelang de familie haar levenscyclus door-
loopt. Bij elke generatiewisseling moet de familie keuzes
maken over de overdracht van de eigendom. Deze keuzes
bepalen in hoeverre de differentiatie binnen het eigenaar-
schap van de familiale achterban (werkzaam of niet
werkzaam in het bedrijf, verschillen in emotionele betrok-
kenheid, rolverdelingen binnen de bestuursorganen, ver-
schillen in eigendomsbelangen, etc.) zal toenemen of juist
weer afnemen (‘groeien of snoeien’). Dat keuzeproces
kan worden vormgegeven door middel van een in het fa-
milieprotocol op te nemen eigendomsstrategie. Het fami-
lieprotocol wordt daarom niet zonder reden beschouwd
als een element van de zogenoemde ‘Family Governance
Practices’, die gericht zijn op een verbeterd functioneren
van de familie-eigenaren als team.16 De mate waarin en
de wijze waarop de familieleden met elkaar samen werken
(of niet) is mede bepalend voor de inrichting van de eer-
dergenoemde ‘Family Governance’. In de praktijk en de
academische wereld groeit het besef dat de familiale ach-
terban goed georganiseerd moet zijn om de actieve be-

Zie onder andere D. Montemerlo & J.L. Ward, The Family Constitution: Agreements to Secure and Perpetuate Your Family and Your
Business, Family Enterprise Publishers 2005.

10.

In de familiebedrijfskunde worden deze domeinen beschouwd als drie ‘subsystemen’ waarmee de rollen en belangen van de directe
‘stakeholders’ in kaart kunnen worden gebracht en waarmee de interactie tussen deze domeinen kan worden geanalyseerd. Zie onder an-

11.

dere K.E. Gersick, J.A. Davis, M. McCollom Hampton & I. Lansberg, Generation to Generation, Owner Managed Business Institute
1977, waarin wordt uitgelegd dat de ontwikkeling van een familiebedrijf kan worden ontleed in de levensfasen van familie, eigendom en
bedrijf die elkaar doorlopend beïnvloeden. Een goed gestructureerd familieondernemingsbestuur is nodig om deze dynamiek in goede
banen te leiden. Zie bijvoorbeeld ook het commentaar van K.E.Gersick, I. Lansberg, M. Desjardins & B. Dunn, ‘Stages and Transitions:
Managing Change in the Family Business’, Family Business Review 1999, XII-4, waarin een ontwikkelingsmodel voor het familiebedrijf
uit de doeken wordt gedaan aan de hand van de interactie tussen familie, bedrijf en eigendom.
J.L. Ward, Perpetuating the Family Business: 50 Lessons Learned from Long-Lasting, Successful Families in Business, Palgrave 2004.12.
J.R.Geerlings & J.F.L.P.M. Vrancken Peeters, ‘Aanzet tot een gedachtevorming omtrent de status van het familieprotocol als onderlinge
regeling tot samenwerking binnen de context van het structuurregime’, TvOB 2007-1.

13.

J.A. van Hamel, ‘Goed bestuur in het familiebedrijf, Special Familiebedrijf’, TvOB 2005-3.14.
R.H. Flören & J.R. Geerlings, ‘Basisprincipes voor eigendomsplanning als uitgangspunt voor goed bestuur in het familiebedrijf’, TvOB
2006-3.

15.

L.M. Uhlaner, The role of Ownership in Governance: a neglected focus in entrepreneurship and management research, Nyenrode Business
Universiteit 2008. De ‘Family Governance Practice’ worden door Suáre en Santana-Martin in verband gebracht met formele structuren

16.

en mechanismen die de relaties tussen de familieleden onderling en tussen de familie en het bedrijf verhelderen en bevorderen (K.C. Suáre
& D.J. Santan-Martin, ‘Governance in Spanish Family Business’, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research 2004).
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Schema 2: Mogelijke thema’s en onderwerpen van een familieprotocol 
 
Uitgangspunten en definities 
Kenmerken familie en bedrijf, doel en status familieprotocol, definities 
 
Familiewaarden 
Omschrijving familiewaarden en operationalisering familiewaarden 
 
Visie 
Rol familie voor het bedrijf, identiteit van de familie, omgaan met bezit 
 
Missie 
Doelstelling familie als zodanig en familie met betrekking tot het bedrijf 

 
Actuele aandachtspunten 
Bijvoorbeeld: opvolging, communicatie, organisatiegraad familie 
 
Eigendom 
Kwalificaties en rol eigenaren, overdracht eigendom en eigendomsstructuur 
 
Zeggenschap 
Regeling familiebetrokkenheid en stemrecht, samenhang bestuursorganen familie en bedrijf 
 
Familieleden en bedrijf 
Toetredingseisen, beoordeling, loopbaan en uittreding 
 
Financiële aangelegenheden 
Bezoldiging familieleden, financiële relatie familieleden met bedrijf 
 
Familieraad 
Functie en positie binnen de governancestructuur, samenstelling familieraad, benoeming en opvolging leden 
familieraad 
 
Onderhoud en follow up familieprotocol 
Regeling herziening en stroomlijning juridische documentatie 
 
(Bruel, Geerlings en Van Hamel, 2008) 
 

trokkenheid van de familie bij het bedrijf te kunnen be-
vorderen en dat de familie daarom een rol dient te krijgen
in de governance van het familiebedrijf. Dit besef heeft
in onze buurlanden zelfs geleid tot de introductie van een
specifiek op familiebedrijven gerichte code voor goed
bestuur.17

2.2. Hoe komt een familieprotocol tot stand?
Minstens zo belangrijk als het familieprotocol zelf, is het
proces dat aan de vaststelling ervan vooraf gaat. Het
proces kent emotionele en diepgaande discussies waarbij
(ook onuitgesproken) persoonlijke verwachtingen en
belangen in verband worden gebracht met het gemeen-
schappelijke belang. Er moet altijd voldoende tijd worden
ingeruimd voor reflectie, evenwel zonder te gaan dralen.
De doorlooptijd van een dergelijk proces is doorgaans

een jaar tot anderhalf jaar, afhankelijk van de vraag welke
onderwerpen een diepgaande discussie behoeven en of
de familie bereid is te werken aan de voortgang. Het is
aan te bevelen (voor een bepaalde termijn) een externe
deskundige in te schakelen die het proces vanuit een ob-
jectieve invalshoek begeleidt en bewaakt.

Afhankelijk van de familiestructuur, de strategische
vraagstukken van het bedrijf en de mate waarin de familie
al regelmatig over het bedrijf overleg pleegt, wordt een
plan van aanpak vastgesteld. De specifieke familiegebon-
den aanleidingen uit schema 1 bepalen de agenda. Omdat
deze in elke situatie en fase verschillend zijn, is het ver-
standig om vooraf een inventarisatie te maken, door
middel van interviews en/of een enquête. Verschillende
werkvormen zijn denkbaar, ook weer afhankelijk van de

In België is in 2005 de code Buysse gelanceerd met aanbevelingen voor alle niet-beursgenoteerde ondernemingen en een separate afdeling
met specifieke aanbevelingen voor familiebedrijven. In deze aanbevelingen zijn onder meer het familieforum, en het familiaal charter op-

17.

genomen. In Duitsland is in 2004 een Kodex voor familiebedrijven gepubliceerd, waarvan de bepalingen moeten worden beschouwd als
aanbevelingen voor goed bestuur. In deze Kodex is het begrip ‘Family Governance’ expliciet opgenomen, naast andere onderwerpen be-
treffende de relatie van de familie met het bedrijf. In Nederland staan de familiebedrijven overwegend afwijzend tegenover een dergelijke
code, omdat deze al snel wordt gerelateerd aan het beginsel van ‘one size fits all’ dat als onwenselijk en (zo is in de praktijk regelmatig te
horen) ook als onwerkbaar wordt beschouwd.
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omvang van de groep, de werklust en het ambitieniveau.
De plenaire bijeenkomsten met alle betrokkenen bepalen
de richting van het proces. Deze bijeenkomsten kunnen
worden afgewisseld met tussentijdse sessies van werkgroe-
pen en/of individuele opdrachten. Voorafgaand aan het
proces moet worden bepaald wie er bij het proces zullen
worden betrokken. In het algemeen zijn dit de
(oud)eigenaren met hun partners en meerderjarige kinde-
ren.

2.3. Wat is de juridische status van het familieprotocol?
Er valt te discussiëren over de juridische status van het
familieprotocol. Zowel argumenten voor als tegen juridi-
sche afdwingbaarheid, al dan niet gedeeltelijk afhankelijk
van de aard van de bepalingen, kunnen worden onder-
bouwd. De discussie hierover valt echter buiten het bestek
van dit artikel. Wij gaan uit van het standpunt, dat het
niet voor de hand ligt om het familieprotocol te beschou-
wen als een juridisch bindend document. Op basis van
het proces dat een familie doorloopt, moet een vorm van
overeenstemming worden bereikt, ten aanzien waarvan
een morele verplichting tot navolging (dus niet nakoming)
geldt. Als er voldoende draagvlak is, wordt de navolging
vanzelfsprekender. Dat is de kracht van een betrokken
familie en dat geeft ook het belang aan van het proces.
Natuurlijk is het familieprotocol wel degelijk bedoeld
om naast de meer filosofische uitgangspunten ook bepa-
lingen te formuleren die juridische consequenties moeten
hebben. Ons recht kent bijzondere vormvereisten voor
de afzonderlijke zaken die in het familieprotocol worden
geregeld. Het familieprotocol wordt in dit verband be-
schouwd als een overkoepelende constitutie met de status
van een gedragscode waaraan de juridische documentatie
van de familie en het bedrijf doorlopend moet worden
getoetst. Daarmee wordt het juridisch kader geschapen
voor het familieondernemingsbestuur.

3. Het juridisch kader rondom het familieprotocol

Wanneer eigenaren van familiebedrijven besluiten om
hun vermogens- en overlegstructuur in onderling overleg
te regelen en vast te leggen in een familieprotocol, is, zoals
uit bovenstaande blijkt, daarmee niet automatisch alles
geregeld. Veel afspraken en uitgangspunten die de fami-
lieleden hebben vastgelegd, behoeven nadere uitwerking
in bijvoorbeeld reglementen, statuten of aandeelhouders-
overeenkomsten. Maar niet alleen daar. Ook kan het
maken of aanpassen van huwelijksvoorwaarden, testamen-
ten of codicillen wenselijk zijn om de gemaakte afspraken
daadwerkelijk te kunnen effectueren. Deze documenten
vervullen een aanvullende rol bij het familieprotocol en
worden in dit artikel aangeduid met ‘aanvullende docu-
menten’. Wat echter moet worden bedacht, is dat er een
groot verschil bestaat in de juridische status van de aan-
vullende documenten. Niet alleen bestaan er verschillen
in wie er moet meewerken aan de aanvullende documen-
ten, ook is er onderscheid in onder meer de afdwingbaar-
heid van de gemaakte afspraken, de mogelijkheid om deze
te wijzigen en de kenbaarheid ervan (vertrouwelijkheid)
voor derden.

Het uitvoeren van de beginselen en afspraken die in het
familieprotocol zijn gemaakt, vergt veel aandacht. Omdat

het familieprotocol moet worden beschouwd als een
raamwerk dat nader moet worden ingevuld, moeten alle
aanvullende documenten nauwkeurig op elkaar worden
afgestemd. Wijziging van (een gedeelte van) het raamwerk
zou moeten worden gevolgd door wijziging van de rele-
vante aanvullende documenten. Voorkomen moet worden
dat door enkele wijzigingen op onderdelen een bouwwerk
ontstaat zonder samenhang en fundament.

Daarnaast is het noodzakelijk een overzicht te maken van
de precieze samenhang tussen de aanvullende documen-
ten: welke onderwerpen worden waar geregeld? Waar
lopen regelingen samen en waar lopen afspraken in elkaar
over? En daarnaast: wie beslist nu over welke onderwer-
pen? Wie hebben stemrecht en onder welke voorwaarden?
Het is goed te weten dat bepaalde onderwerpen in meer
documenten kunnen worden geregeld, maar dat de mate
van binding of de mogelijkheid van wijziging uiteen
kunnen lopen.

Schema 3: Het familieprotocol en de aanvullende

Administratie-
voorwaarden

Samenlevingscontract

Huwelijksvoorwaarden

Aandeelhoudersovereenkomst Testament

Familieprotocol

Statuten

Reglementen

Als een familie in een familieprotocol heeft vastgelegd
dat (en hoe) de familie betrokken wil zijn bij het bestuur
van de familieonderneming, zal dat in verschillende aan-
vullende documenten tot uitdrukking moeten worden
gebracht. Daarmee wordt invulling gegeven aan de samen-
hang tussen het familieprotocol en het ondernemingsbe-
stuur. De hieronder beschreven voorbeelden illustreren
de schakelfunctie van het familieprotocol binnen het fa-
milieondernemingsbestuur en maken inzichtelijk hoe dit
doorwerkt voor de samenhang tussen de aanvullende
documenten.

Enige voorbeelden

Voorbeeld 1:
De familie wil dat investeringen boven een bepaald bedrag
worden goedgekeurd door de familie. Deze wens is een-
voudig geformuleerd. Hoe de wens moet worden uitge-
werkt in de aanvullende documenten, hangt onder meer
af van de volgende factoren:
– De wijze waarop de familie haar invloed wil uitoefe-

nen. Is er een afvaardiging van de familie die de con-
trolerende taak op zich neemt (een familieraad of
council) of wil de familie invloed op de samenstelling
van de raad van commissarissen?

– De wijze waarop de familieonderneming is gestructu-
reerd. Zijn de aandelen gecertificeerd (en houdt der-
halve een administratiekantoor de aandelen in de fa-
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milieonderneming) of staan de aandelen rechtstreeks
uit bij de familieleden?

– Betreft de familieonderneming een concern, oftewel:
is er een holding (al dan niet gecertificeerd) en zijn
er groepsmaatschappijen waarin de investering moet
plaats hebben?

Stel nu dat het familieprotocol bepaalt dat de familieraad
een bepaalde rol moet spelen bij het toezicht van het be-
drijf of bij de goedkeuring van bepaalde besluiten.18 In
het familieprotocol moet dan worden geregeld hoe de
familieraad wordt gekozen en wat zijn bevoegdheden
zijn. Als de familieonderneming gedreven wordt in de
vorm van een BV is het Nederlandse vennootschapsrecht
van toepassing. Krachtens dit vennootschapsrecht zijn
er slechts vijf organen toegestaan:
1. de algemene vergadering van aandeelhouders;
2. het bestuur;
3. de raad van commissarissen;
4. de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur

en de raad van commissarissen; en
5. de vergadering van houders van aandelen van een

bijzondere soort (prioriteit of anderszins).

De statuten van de BV mogen derhalve niet bepalen dat
de familieraad goedkeuringsrechten heeft. Een mogelijke
oplossing kan worden gevonden in het oprichten van een
vereniging of stichting. De aanvullende documenten
zullen in dit geval zo moeten worden ingericht dat de
familieraad zich verenigt in een vereniging of het bestuur
vormt van een stichting. De vereniging of stichting zal
een of meer prioriteitsaandelen moeten verkrijgen en in
de statuten van de BV zal opgenomen moeten worden
dat bepaalde besluiten van het bestuur goedkeuring be-
hoeven van de vergadering van prioriteitsaandeelhouders.
Dit zal in de gegeven situatie neerkomen op goedkeuring
van de stichting of vereniging die het prioriteitsaandeel
houdt.

Stel dat het familieprotocol bepaalt dat de familieraad
commissarissen zal moeten kunnen benoemen. Dit loopt
vast op het Nederlandse vennootschapsrecht. Op grond
van de wet worden commissarissen benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders.19 Slechts een-
derde van de commissarissen mag worden benoemd door
anderen. Om de brug te kunnen bouwen tussen het fami-
lieprotocol en de corporate governance in de onderne-
ming zal in de statuten van de familie-BV opgenomen
kunnen worden dat eenderde van de leden van de raad

van commissarissen wordt benoemd door de familieraad.
Een probleem dat zich daarbij echter voordoet is de vraag
naar de legitimiteit. Voor derden is niet vast te stellen wie
tot de familieraad behoren en derhalve niet of het besluit
tot benoeming van de commissaris rechtsgeldig is geno-
men. Daarnaast is voor tweederde van de leden van de
raad van commissarissen in dit geval nog geen oplossing
bereikt. Overwogen kan worden om ook in deze casus
te werken met een stichting of vereniging waarin de leden
van de familieraad zijn vertegenwoordigd en deze stich-
ting of vereniging een of meer prioriteitsaandelen te ge-
ven. In de statuten van de BV kan dan worden opgeno-
men dat eenderde van de leden van de raad van commis-
sarissen wordt benoemd door de prioriteit en dat voor
de overige vacatures de prioriteit een bindende voordracht
aan de algemene vergadering kan doen.

Voorbeeld 2:
Als het familieprotocol bepaalt dat de familie instructies
aan het bestuur van de familieonderneming moet kunnen
geven, loopt dit ook weer vast in het Nederlandse ven-
nootschapsrecht. De wet bepaalt in art. 2:239 lid 4 BW
dat slechts een orgaan van de vennootschap algemene
lijnen van het te voeren beleid op nader in de statuten
aangegeven terreinen mag geven. De familieraad is geen
orgaan van de vennootschap. Ook in deze situatie kan
met in de oplossing van voorbeeld 1 worden gewerkt
door de familieraad via prioriteitsaandelen tot orgaan van
de vennootschap te maken. Als de familieonderneming
valt onder het structuurregime20 kan, indien aandelen
rechtstreeks worden gehouden door familieleden, een
commissie van aandeelhouders worden ingesteld (zie art.
2:268 lid 10 BW).

Voorbeeld 3:
Stel dat het familieprotocol bepaalt dat de eigendom van
het ondernemingsvermogen binnen de familie moet blij-
ven. Dat kan worden bewerkstelligd in verschillende
aanvullende documenten. Allereerst kan een familielid
bij testament de eigendom aan familieleden nalaten of
legateren. Onderlinge afspraken hierover voorafgaand
aan het overlijden, zijn (als omschreven in paragraaf 3.3)
nietig. Zodra een familielid dit echter in zijn eigen testa-
ment opneemt, gaat het goed. Als een familielid zijn on-
dernemingsvermogen legateert aan een niet-familielid of
een niet-familielid benoemt tot erfgenaam, heeft de familie
echter het nakijken. Om ervoor te zorgen dat de familie
zoveel mogelijk grip heeft op wie ondernemingsvermogen
verkrijgt, zal in de statuten van de familie-BV, in aandeel-

N.B.: Wij willen met dit voorbeeld nadrukkelijk niet suggereren dat een familie er altijd naar moet streven dat de familieraad een formele
positie verkrijgt binnen het ondernemingsbestuur. Er is in de praktijk doorgaans sprake van een gestructureerde vorm van informeel

18.

overleg tussen bestuurders (lees: directie en toezichthouders) en een familieraad die goed voldoet. Dat is ook een van de aspecten van de
kracht van het familiebedrijf. Zodra de familie- en eigendomsstructuur complexer wordt (en bijvoorbeeld de raad van commissarissen alleen
externe leden mag hebben), kan het wenselijk zijn om de familieraad, ook naast de AVA, een formele rol en positie te geven.
Voor grote vennootschappen die onder het structuurregime vallen, gelden andere regels. Het structuurregime speelt bij een eigen vermogen
van ten minste 16 miljoen euro, een verplichte ondernemingsraad en ten minste 100 werknemers in Nederland. Als het structuurregime

19.

van toepassing is, komen belangrijke bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders bij een verplichte raad van commis-
sarissen te berusten. Ter beperking van de omvang van deze bijdrage besteden wij, afgezien van een enkel voorbeeld, geen bijzondere
aandacht aan het structuurregime. Indachtig de schakelfunctie van het familieprotocol binnen het familieondernemingsbestuur, verwijzen
wij naar een eerder (februari 2007) in dit tijdschrift verschenen bijdrage van Geerlings & Vrancken Peeters waarin uitgebreid wordt ingegaan
op de vraag of het familieprotocol kan worden beschouwd als een onderlinge regeling tot samenwerking waardoor de vennootschap in
aanmerking zou moeten kunnen komen voor het verzwakte regime: zie nt. 13.
Zie Boek 2 titel 5 afd. 6 BW.20.
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houdersovereenkomsten en/of in de administratievoor-
waarden van het administratiekantoor een regeling moe-
ten worden getroffen. In de statuten van de familie-BV
kan een kwaliteitseis worden opgenomen. De kwaliteitseis
dient zodanig te zijn dat aandeelhouders slechts mogen
zijn zij die tot de familie behoren. De omschrijving van
deze kring kan worden ontleend aan de betreffende defi-
nitie in het familieprotocol. Als iemand niet aan die
kwaliteitseis voldoet, kunnen de statuten bepalen dat
deze persoon geacht wordt zijn aandelen te hebben aan-
geboden aan de mede-aandeelhouders. De effectiviteit
van een kwaliteitseis valt of staat uiteraard met de bereid-
heid en financiële draagkracht van de andere aandeelhou-
ders om de aandeelhouder die niet (meer) aan de kwali-
teitseis voldoet, uit te kopen.
In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen eveneens
bepalingen worden opgenomen die regelen in welke ge-
vallen een aandeelhouder zijn aandelen moet aanbieden.
Bijvoorbeeld wanneer deze buiten de familiekring gera-
ken. Als het familieondermingsvermogen bestaat uit cer-
tificaten van aandelen, kunnen de administratievoorwaar-
den en de protocollen van het administratiekantoor zoda-
nig worden ingericht, dat een certificaat kan worden
‘onteigend’ als dat wordt gehouden door iemand die geen
lid van de familie (meer) is.
Met het opmaken van huwelijkse voorwaarden kunnen
gehuwden ervoor zorgen dat de eigendom van het fami-
lieondernemingsvermogen blijft toekomen aan het lid
van de desbetreffende familie. Dit laatste zal in combinatie
met een testament als hierboven omschreven het gewenste
effect hebben.

Hieronder komt een aantal gebieden aan de orde waaraan
aandacht besteed moet worden in het kader van de juridi-
sche uitwerking van de bepalingen van het familieproto-
col.

Achtereenvolgens zijn deze gebieden:
1. de rechtsvorm (eigendom/zeggenschap);
2. de overdraagbaarheid bij leven;
3. het erfrecht (overgang bij overlijden);
4. het relatievermogensrecht;
5. curatele, bewind en mentorschap;
6. vorm, afdwingbaarheid, wijziging van de aanvullende

documenten.

3.1. De rechtsvorm en structuur
De aard van de afspraken die moeten worden gemaakt,
is onder meer afhankelijk van de rechtsvorm waarin de
(familie)onderneming wordt gedreven.21

Gebruikelijk is de BV, maar ook de NV, de coöperatie,
de vennootschap onder firma, de maatschap en de com-
manditaire vennootschap komen voor. Daarnaast zijn
dikwijls de aandelen in de familieonderneming gecertifi-
ceerd en berust de zeggenschap verbonden aan die aande-
len bij een administratiekantoor.

Bovendien kan het zo zijn dat sprake is van een informele
vereniging22 wanneer een familie met een onderneming
zich verenigt in die zin dat de familieleden afspraken
maken over hun vermogen, de zeggenschap erover, een
familiebijeenkomst houden, een familieraad hebben, de
toe- en uittreding daartoe regelen en ook andere afspraken
maken in relatie tot die onderneming en dat vermogen.

3.1.1. De BV
De meestvoorkomende rechtsvorm, ook voor familieon-
dernemingen, is de besloten vennootschap. Afhankelijk
van de inhoud van het familieprotocol, de corporate
governance die daarmee wordt beoogd en de vraag in
hoeverre de eigendom binnen de familie moet verblijven,
zullen statutaire bepalingen moeten worden ontworpen
die daarbij zoveel mogelijk aansluiten. Omdat het aantal
varianten met hun nuances ongekend groot is, belichten
wij hieronder enkele aandachtspunten die bij het opstellen
van het familieprotocol en de aanvullende documenten
van belang zijn. Uitgangspunt is dat de (familie)onderne-
ming wordt gedreven in de vorm van een BV In de aanhef
van deze paragraaf is in drie voorbeelden al aangegeven
welke functie een familieprotocol kan vervullen voor het
bestuur van het familiebedrijf en de eigendom. De onder-
staande aandachtspunten illustreren welke vragen de
eigenaren zich moeten stellen om de juridische uitwerking
van het familieprotocol, waaronder de eigendomsstrategie,
gestalte te geven.

Algemeen
– Wat is het doel van de BV?

Kapitaal
– Hoe is het kapitaal van de BV verdeeld? Zijn de aan-

delen gecertificeerd, dan speelt mede wat hieronder
nader hieromtrent wordt vermeld.

– Is er sprake van één soort aandelen of zijn er verschil-
lende soorten aandelen (bijvoorbeeld preferente of
prioriteitsaandelen) die bepaalde rechten op zeggen-
schap of winst geven?

Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)
– Hoe zijn de stemmen binnen de algemene vergadering

van aandeelhouders (AVA) verdeeld? Geeft ieder
aandeel recht op één stem?23

– Zijn er kwaliteitseisen aan het zijn van aandeelhouder
(denk ook aan verlies van stemrecht en bevoegdheid
tot het bijwonen van een AVA)? Denk bijvoorbeeld
aan het trouwen met/scheiden van een lid van de fa-
milie? Wat is het beleid ten aanzien van samenwo-
ners?

– Wie is/zijn bevoegd een AVA bijeen te roepen?
– Mag een aandeelhouder zich bij de AVA laten verte-

genwoordigen? En zo ja, door wie?
– Hoe worden besluiten genomen (quorum, meerder-

heid, kan dit ook buiten vergadering etc.)?

H.J. de Kluiver, ‘Familievennootschappen en (nieuw) vennootschapsrecht’, WPNR 2005-6647.21.
Dit betekent, dat bepaalde wettelijke regels van toepassing zijn, iets wat niet negatief behoeft te zijn. Het voert in het kader van deze bij-
drage echter te ver hier verder op in te gaan. De geïnteresseerde lezer zij verwezen naar o.m. J.M. Blanco Fernandez, ‘De rechtssubjectiviteit
van de openbare vennootschap’, WPNR 2003-6549.

22.

Zie voor de flex-BV M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, ‘Aandelen zonder stemrecht en aandelen met flexibel stemrecht in de flex-bv’,
WPNR 2008-6737.

23.
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– Zijn er bepaalde besluiten waarvoor een andersoortige
manier van totstandkoming nodig is? Moet er bijvoor-
beeld advies worden ingewonnen of kan een or-
gaan/iemand een voordracht doen?

– Kan aan een vruchtgebruiker op de aandelen het
stemrecht worden toegekend?

– Mogen de aandelen worden verpand?
– Indien de aandelen mogen worden verpand, mag het

stemrecht aan de pandhouder worden toegekend?

Overdraagbaarheid aandelen
– Aan wie kunnen de aandelen worden overgedragen

(welke kring is ‘vrij’ als bedoeld in art. 2:195 BW)?
Denk hierbij weer aan echtscheiding of het verbreken
van samenleving.

– In welke gevallen kan een aandeelhouder worden
verplicht om zijn aandelen aan te bieden en over te
dragen (transparance-clausule)?

Bestuur en vertegenwoordiging
– Wie mogen tot het bestuur van de BV behoren (fami-

lieleden en/of (professionele) buitenstaanders)?
– Hoe is in het bestuur het stemrecht geregeld (heeft

iedere bestuurder één stem)?
– Zijn bestuursbesluiten onderworpen aan de goedkeu-

ring van een ander vennootschapsorgaan?
– Wordt er gewerkt met businessplannen, begrotingen

of meerjarenplannen?
– Hoe wordt bewerkstelligd dat belangrijke zaken op

holdingniveau naar ‘beneden’ worden doorgegeven
(instructies)?

– Is er een orgaan dat het bestuur aanwijzingen kan
geven over het te voeren beleid?

– Hoe is de vertegenwoordigingsbevoegdheid geregeld?
– Is er een bepaalde meerderheid noodzakelijk voor

schorsing/ontslag van bestuurders?
– Wie stelt de bezoldiging van de bestuurders vast?
– Is er een regeling voor tegenstrijdig belang?

Toezicht
– Is er een raad van commissarissen (RvC) en zo ja, hoe

wordt deze benoemd?
– Zijn er eisen aan de kwaliteit van commissarissen?
– Wie stelt de bezoldiging van commissarissen vast en

schorst of ontslaat commissarissen?

Bepaalde afspraken die zich niet lenen voor vastlegging
in statuten, kunnen worden vastgelegd in een aandeelhou-
dersovereenkomst. De redenen hiervoor kunnen zijn:
– vertrouwelijkheid;
– dat dergelijke zaken niet in statuten kunnen worden

vastgelegd24; of
– dat dergelijke afspraken indruisen tegen het Neder-

landse ondernemingsrecht25.

De volgende onderwerpen lenen zich voor vastlegging
in een aandeelhoudersovereenkomst26:

Aandeelhoudersovereenkomst:
– afwijking van de regel dat waardering van de aandelen

uiteindelijk door een deskundige moet geschieden27;
– uitbreiding van de oorzaken die een aanbieding van

aandelen tot gevolg zullen hebben;
– afbetalingsfaciliteiten ingeval aandelen worden over-

genomen;
– afspraken over de prijs bij de toe- en uittreding;
– afspraken over mogelijke ‘bad leaver-discount’28;
– afspraken over de horizon van het aandeelhouder-

schap: wat dient er te gebeuren als een derde een be-
paald percentage in het kapitaal van de familievennoot-
schap wenst te verwerven;

– afspraken over de financiering van de onderneming;
– afspraken over de verdeling van het resultaat van de

onderneming;
– afspraken over het dividendbeleid (al dan niet in rela-

tie tot afspraken over de vermogensstructuur);
– afspraken over hoe om te gaan met specifieke fami-

lieknowhow en uittreding;
– afspraken over de exclusiviteit (non-concurrentie- of

relatiebeding);
– afspraken over de verplichtingen tot afname in bijzon-

dere gevallen.

De documenten waarin bovengenoemde afspraken kun-
nen worden vastgelegd, verschillen zowel in hun moge-
lijkheid tot binding (afdwingbaarheid) als op het gebied
van wijziging en totstandkoming.

De statuten zijn voor alle betrokkenen bindend. Zij
worden vastgelegd bij notariële akte en zijn te wijzigen
door de algemene vergadering van aandeelhouders op de
wijze als in de statuten is bepaald (denk aan een versterkte
meerderheid). Ook de wijziging vindt weer plaats bij
notariële akte.

Aandeelhoudersovereenkomsten zijn slechts bindend
voor de aandeelhouders. Zij zijn in onderling overleg te
wijzigen op de wijze waarop overeenkomsten kunnen
worden gewijzigd. De afdwingbaarheid ervan hangt af
van de inhoud en in hoeverre deze in lijn is met het Ne-
derlandse ondernemingsrecht.

Voor de naamloze vennootschap (‘NV’) geldt op hoofd-
lijnen hetzelfde als voor de BV (zoals toegelicht in noot
18, laten we de bespreking van het structuurregime in
deze bijdrage buiten beschouwing).

3.1.2. Certificering van aandelen
Als het familieprotocol bepaalt dat de zeggenschapsrech-
ten en de winstrechten verbonden aan de deelnemingen

Denk aan afspraken omtrent extra verplichtingen voor aandeelhouders, bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van vermogen en aan non-
concurrentiebedingen.

24.

Onder meer afspraken omtrent de waardering van belangen (art. 2:295 lid 6 BW) of de benoeming van bestuurders door bijzondere
groepen belanghebbenden.

25.

Zie ook B.C.M. Waaijer, Aandeelhoudersovereenkomsten, Deventer: Kluwer 1996.26.
Met de kanttekening van HR 21 januari 2005, JOR 2005-57 (Hoffmann Bedrijfsrecherche).27.
Iemand die handelt in strijd met de regels kan bij zijn vertrek een bedrag ontvangen dat lager is dan de waarde van zijn belang.28.
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in het familiebedrijf gescheiden moeten zijn, zullen de
aandelen in de familieholding moeten worden gecertifi-
ceerd. De aandelen worden dan gehouden door een admi-
nistratiekantoor. Dit kan zijn een stichting, maar ook een
vereniging, een BV of een andere rechtspersoon. Deze
keuzemogelijkheid is de reden waarom verder wordt ge-
sproken over het administratiekantoor in plaats van (zoals
gebruikelijk) over de Stichting Administratiekantoor of
het STAK. Het administratiekantoor oefent de zeggen-
schapsrechten verbonden aan de aandelen uit en betaalt
uitkeringen op de aandelen uit aan de certificaathouder.
De familieleden op hun beurt houden de certificaten. In
de inleiding van deze paragraaf is uiteengezet dat in be-
paalde gevallen een certificaathouder kan worden ont-
eigend. Als voor een dergelijk systeem wordt gekozen,
zal voor de houdbaarheid van het systeem van belang
zijn dat de certificaathouder die wordt onteigend, een
reële vergoeding ontvangt voor het verlies van zijn belang.
Ook hier zijn de mogelijke varianten en nuances vrijwel
onbeperkt. Het gaat het kader van deze bijdrage te buiten
om volledigheid na te streven. De onderstaande aandachts-
punten illustreren welke vragen de familieleden zich
moeten stellen om de juridische uitwerking van de eigen-
domsstrategie uit het familieprotocol in de statuten en
de administratievoorwaarden van het administratiekan-
toor gestalte te geven:

Algemeen
– Wat is het doel van het administratiekantoor?
– Waar ligt het primaat: bij het bestuur, bij de BV, bij

de familieleden (certificaathouders) of bij (eventueel)
de raad van toezicht of raad van advies?

Kapitaal
– Is er sprake van één soort certificaten of zijn er ver-

schillende soorten certificaten?
– Wat is het beleid indien de vennootschap wier welker

aandelen zijn gecertificeerd nieuwe aandelen uitgeeft
(denk hierbij aan voorkeursrechten)?

– Vindt certificering plaats met of zonder medewerking
van de vennootschap?

– Mag het administratiekantoor de onderliggende aan-
delen in bepaalde gevallen vervreemden?

– Onder welke voorwaarden kunnen de certificaten
eventueel worden geroyeerd?

Certificaathouders
– Is er een vergadering van certificaathouders (als or-

gaan)?
– Welke bevoegdheden heeft de eventuele vergadering

van certificaathouders?
– Hoe zijn de stemmen binnen de vergadering van

certificaathouders verdeeld?
– Zijn er kwaliteitseisen aan het zijn van certificaathou-

der (denk ook aan verlies van stemrecht en de be-
voegdheid tot bijwonen van vergaderingen van certi-
ficaathouders)?

– Wie is/zijn bevoegd een vergadering van certificaat-
houders bijeen te roepen?

– Mag een certificaathouder zich bij de algemene verga-
dering van certificaathouders laten vertegenwoordi-
gen?

– Hoe worden besluiten genomen (quorum, meerder-
heid, buiten vergadering etc.)?

– Zijn er bepaalde besluiten waarvoor een andersoortige
manier van totstandkoming nodig is?

– Mag een vruchtgebruik op de certificaten worden
gevestigd?

– Mag in de akte van vestiging vruchtgebruik het
stemrecht worden toegekend aan de vruchtgebruiker?

– Mogen de certificaten worden verpand?
– Indien de certificaten mogen worden verpand, mag

in de pandakte dan het stemrecht aan de pandhouder
worden toegekend?

– Zijn er omstandigheden waaronder het recht van de
certificaathouder moet vervallen?

– Zo ja, welke vergoeding wordt er dan aan de voorma-
lig certificaathouder toegekend?

Overdraagbaarheid certificaten
– Aan wie kunnen de certificaten worden overgedra-

gen? Alleen aan familieleden?
– In welke gevallen kan een certificaathouder worden

verplicht om zijn certificaten aan te bieden en over
te dragen?

– Wat gebeurt er als een certificaat door vererving in
handen van niet-familieleden terecht komt?

– Girale clearing van certificaten is mogelijk (waardoor
onteigening in bijzondere situaties mogelijk wordt).
Hoe wordt hierop ingespeeld?29

– Wordt er voorzien in een afbetalingsfaciliteit ter fi-
nanciering van de koopprijs?

– Andere zaken (zie de passage over aandeelhouders-
overeenkomsten).

Bestuur en vertegenwoordiging
– Wie mogen tot het bestuur van het administratiekan-

toor behoren (familieleden en/of (professionele)
buitenstaanders)?

– Wie benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders?
– Hoe is in het bestuur het stemrecht geregeld (heeft

iedere bestuurder één stem)?
– Zijn bestuursbesluiten onderworpen aan de goedkeu-

ring van een ander orgaan van het administratiekan-
toor?

– Is er een orgaan dat het bestuur aanwijzingen kan
geven over het te voeren beleid?

– Hoe is de vertegenwoordigingsbevoegdheid geregeld?
– Is er een bepaalde meerderheid noodzakelijk voor

schorsing/ontslag van bestuurders?
– Wie stelt de bezoldiging van de bestuurders vast?
– Is er een regeling voor tegenstrijdig belang?

Ook hier zijn de statuten van het administratiekantoor
bindend en vindt wijziging plaats op de wijze als in de
statuten omschreven en wel bij notariële akte. De admi-
nistratievoorwaarden zijn bindend voor de participanten.
Wijziging vindt plaats in onderling overleg of op de wijze
als in de voorwaarden omschreven. Doorgaans zijn de

Zie C.A. Kraan, ‘Kan certificering ongedaan worden gemaakt?’, FTV 2007, 26 alsook D.R. de Lange, ‘Girale clearing van werknemerscer-
tificaten’, TOP 2008-1.

29.
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administratievoorwaarden opgenomen in een notariële
akte.

3.1.3. De verenigingsvorm
Eerder is reeds opgemerkt dat er sprake kan zijn van een
informele vereniging waarin de familie zich heeft ver-
enigd. Bij sommige families is ervoor gekozen het vermo-
gen van de familie onder te brengen in een formele fami-
lievereniging.30 Dit kan worden gezien als een variant op
de certificering van aandelen als hierboven genoemd. Niet
alleen aandelen in BV’s en NV’s zijn vatbaar voor certifi-
cering, ook andere vermogensbestanddelen kunnen ten
titel van beheer aan een administratiekantoor worden
overgedragen. Het voordeel van certificering van vermo-
gen met een vereniging als administratiekantoor, is dat
de economische aanspraak parallel kan lopen met het
lidmaatschap van de vereniging. Daarnaast kunnen bij de
statuten van de vereniging verplichtingen aan het lidmaat-
schap worden verbonden. Afhankelijk van de inhoud van
het familieprotocol zal de inhoud van de statuten van de
familievereniging moeten worden aangepast. Het vereni-
gingsrecht is aanzienlijk flexibeler dan het vennootschaps-
recht. Dit wil niet zeggen dat alles wat familieleden
wenselijk achten, zich leent voor opname in de statuten
van de familievereniging. Als bijvoorbeeld iemand door
echtscheiding geen lid meer van de familievereniging be-
hoort te zijn, zal hem het lidmaatschap moeten worden
opgezegd. Een lidmaatschap dat van rechtswege eindigt,
anders dan bij overlijden, is niet bestaanbaar (zie art. 2:35
lid 1 BW). Ook hier is het aantal varianten haast onbe-
perkt. De onderstaande aandachtspunten illustreren
welke vragen de familieleden zich moeten stellen om de
juridische uitwerking van de eigendomsstrategie uit het
familieprotocol in de statuten van de familievereniging
en de administratievoorwaarden gestalte te geven:

Algemeen
– Wat is het doel van de vereniging?

Vermogen
– Wat zijn de afspraken over verkrijging van register-

goederen en erfenissen?
– Wat gebeurt er met het vermogen van de vereniging

bij ontbinding?

Leden
– Wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende

soorten van lidmaatschap?
– Hoe zijn de stemmen binnen de algemene ledenver-

gadering (alv) verdeeld?
– Zijn er kwaliteitseisen verbonden aan het lidmaat-

schap (denk ook aan verlies stemrecht en bevoegdheid
tot het bijwonen van een alv)?

– Wie is/zijn bevoegd een alv bijeen te roepen?
– Mag een lid zich bij de alv laten vertegenwoordigen?

Zo ja, door wie?
– Hoe worden besluiten genomen (quorum, meerder-

heid, buiten vergadering etc.)?
– Zijn er bepaalde besluiten waarvoor een andersoortige

manier van totstandkoming nodig is?

– Wat zijn de regels bij onderbewindstelling of curatele
van een lid?

– Zijn er omstandigheden waaronder het lidmaatschaps-
recht kan worden ontnomen?

– Zo ja, welke vergoeding wordt er dan aan het voor-
malig lid toegekend?

Overdraagbaarheid lidmaatschapsrechten
– Is het lidmaatschap hoogstpersoonlijk of is het over-

draagbaar? En als het overdraagbaar is, aan wie/onder
welke voorwaarden?

– In welke gevallen vervalt het lidmaatschapsrecht of
kan het worden opgezegd?

– Mag het lidmaatschapsrecht worden verpand?

Bestuur en vertegenwoordiging
– Wie mogen tot het bestuur van de vereniging behoren

(familieleden en/of (professionele) buitenstaanders)?
– Wie benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders?
– Hoe is in het bestuur het stemrecht geregeld (heeft

iedere bestuurder één stem)?
– Zijn bestuursbesluiten onderworpen aan de goedkeu-

ring van een ander orgaan?
– Is er een orgaan dat het bestuur aanwijzingen kan

geven over het te voeren beleid?
– Hoe is de vertegenwoordigingsbevoegdheid geregeld?
– Is er een bepaalde meerderheid noodzakelijk voor

schorsing/ontslag van bestuurders?
– Wie stelt de bezoldiging van de bestuurders vast?
– Is er een regeling voor tegenstrijdig belang?

Als de vereniging eigenaar is van familievermogen, moet
goed worden nagedacht over hoe dit moet worden ge-
structureerd. Houdt de vereniging het vermogen voor
zichzelf en krijgen de leden alleen bij liquidatie van de
vereniging een uitkering of vervult de vereniging de rol
van administratiekantoor? In het laatste geval zal moeten
worden nagedacht over de voorwaarden waaronder de
vereniging het vermogen administreert. Parallellen zullen
dan moeten worden gezocht bij eerdergenoemde certifi-
cering.

De betrokken documenten zijn ook hier weer statuten
(bindend en bij notariële akte te wijzigen op de wijze als
in de statuten bepaald) maar ook een huishoudelijk regle-
ment en eventueel administratievoorwaarden.
Het huishoudelijk reglement is bindend voor de leden.
Het kan worden gewijzigd op de wijze als in het regle-
ment bepaald.
Voor administratievoorwaarden geldt wat hieromtrent
eerder werd vermeld.

3.2. De overdraagbaarheid bij leven
Als het familieprotocol bepalingen bevat over de wijze
waarop de onderneming en/of de aandelen daarin bij le-
ven kunnen worden overgedragen, zullen de relevante
aanvullende documenten daarop moeten worden afge-
stemd. De wijze waarop dit dient te geschieden, is groten-
deels afhankelijk van de rechtsvorm waarin de onderne-
ming wordt gedreven (zie vorenstaande). De gekozen
rechtsvorm en hetgeen in de statuten en de andere aanvul-

Waarvan de statuten zijn vastgelegd in een notariële akte en die is ingeschreven in het Handelsregister.30.
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lende documenten omtrent overdracht is bepaald, geven
het kader voor de overdracht. Het is dus afhankelijk van
de opzet van de gekozen structuur hoe eenvoudig of hoe
moeilijk overdracht kan plaatsvinden.

Overigens zal de overdraagbaarheid niet alleen afhankelijk
zijn van de juridische invulling, maar zal dikwijls het fis-
cale kader een belangrijke rol spelen bij de vraag of wel
of niet de onderneming zal/kan worden overgedragen.
Dit artikel gaat niet in op de fiscale consequenties van de
diverse genoemde varianten. Deze zullen met een fiscalist
moeten worden besproken, zeker gezien de huidige
plannen tot ingrijpende wijziging van de Successiewet.31

3.3. Overlijden, vererving familievermogen
Als de familie in het familieprotocol heeft bepaald dat
het familievermogen uitsluitend binnen de familie blijft,
zal één en ander geregeld moeten worden in de testamen-
ten van de familieleden. Voor de goede orde: afspraken
over een nog niet opengevallen nalatenschap zijn nietig32;
derhalve ligt het in de lijn van de verwachtingen dat een
afspraak over hoe familieleden hun testament moeten
inrichten, nietig zal zijn. De familie kan echter wel aan
de afzonderlijke familieleden verzoeken een testament
met een bepaalde inhoud te laten opmaken.

Bij overlijden van een bij de onderneming betrokkene
zijn de mogelijkheden om een regeling te treffen beperkt,
omdat het veelal van de betrokkene afhangt of er daad-
werkelijk iets geregeld is.

Heeft de overledene een testament gemaakt, dan is het
afhankelijk van de inhoud van dit testament of het aandeel
van de betrokkene in de onderneming vererft naar iemand
die de familie op het oog heeft. Weliswaar kunnen de
statuten of andere aanvullende documenten van de fami-
lierechtspersoon een aanbiedingsplicht inhouden voor
de nieuwe gerechtigde, maar het is uiteindelijk afhankelijk
van het erfrecht (testamentair of wettelijk) wie die gerech-
tigde is. Dit betekent dat de grip van de familie op wie
de opvolgers zullen zijn via het erfrecht relatief is.33 Ook
al maakt het betrokken familielid een testament naar de
wens van de familie, dan nog kan hij/zij op ieder gewenst
moment het testament aanpassen zonder dat de familie
hiervan afweet, laat staan hier iets aan kan doen.34

Zou bijvoorbeeld de onderneming zijn gecertificeerd,
dan kan in de administratievoorwaarden worden bepaald
dat bij vererving van de certificaten buiten de familie, die
certificaten komen te vervallen. Op deze wijze blijft de
controle over de onderneming in handen van de familie.
Er zal in die gevallen wel een vergoeding van het verlies
van rechten moeten worden geboden. Dit onderwerp zal

in verschillende aanvullende documenten moeten worden
uitgewerkt, om het zo sterk mogelijk te maken.
Evenals bij overdracht bij leven, is bij vererving de fiscale
component niet te verwaarlozen. Alhoewel de wetgever
heeft geprobeerd in het versterferfrecht faciliteiten op te
nemen voor overgang van familievermogen35, zal het van
een groot aantal zaken afhangen of, en zo ja hoeveel,
successierecht verschuldigd is.36 Dat successierecht ver-
schuldigd zal zijn, al kan de heffing wellicht worden ge-
spreid of doorgeschoven, staat normaliter vast.37

In het testament kan het familielid een groot aantal zaken
regelen. Naast het verdelen van het vermogen in de vorm
van een erfstelling of legaat (zie ook hierna), kan een be-
windvoerder worden aangesteld die helpt het nalaten-
schapsvermogen te beheren, kunnen voorwaarden aan
verkrijgingen worden gesteld en kan worden vastgelegd
dat hetgeen wordt verkregen niet zal vallen in een huwe-
lijksgoederengemeenschap.

Testamentaire bepalingen
– het opnemen van erfstellingen (beschikken over een

aandeel in het grote geheel);
– het opnemen van legaten (beschikken over een speci-

fiek bedrag of goed, o.a. aandeel of certificaat) ;
– het opnemen van lasten (geven de belanghebbende

geen afdwingbaar vorderingsrecht);
– wat er gebeurt er als een erfgenaam/legataris al is

vooroverleden?;
– het verbinden van voorwaarden aan verkrijgingen;
– verkrijgingen onder bewind stellen;
– bepalen wie de nalatenschap afwikkelt;
– vastleggen of de verkrijging in een gemeenschap van

goederen valt of in een verrekening kan worden be-
trokken;

– regelingen treffen indien de verkrijger minderjarig is;
– eventueel de verkrijging onder de last van een

vruchtgebruik plaats laten vinden en devoorwaarden
vastleggen;

– bij legaten vastleggen wanneer het legaat kan worden
opgeëist ;

– bepalen of de verkrijging vrij van recht is (successie-
rechten worden niet gedragen door de verkrijger) ;

– vastleggen of de verkrijging vatbaar is voor inkorting.

Testamenten worden vastgelegd in een notariële akte,
zijn niet openbaar en kunnen door de maker op ieder
gewenst moment worden gewijzigd of herroepen.

3.4. Het relatievermogensrecht
Een ander gebied waarop regelingen getroffen kunnen
(moeten?) worden, is dat van het relatievermogensrecht.
Als de familie in het familieprotocol heeft bepaald dat

Zie hieromtrent onder meer J.C. van Straaten, Wegwijs in de overdrachtsbelasting, 14e druk, Amersfoort: Sdu 2009 (par. 7.5 alsmede de
daar genoemde literatuur).

31.

Art. 4:4 lid 2 BW.32.
Zo is het afhankelijk van de wijze van erfrechtelijke verkrijging (algemene of bijzondere titel) of een verkrijger gebonden is aan bijvoorbeeld
een aandeelhoudersovereenkomst.

33.

Art. 4:42 lid 2 BW.34.
Denk aan art. 4:5 en 4:38 BW.35.
Denk aan factoren als rechtspersoon waarin de onderneming wordt gedreven, het toepasselijke recht, graad van verwantschap met de
verkrijger en omvang en samenstelling van het overige vermogen.

36.

Zie X.G.R. Auerbach, ‘Familievermogen en het recht van successie: fundamenten en politieke verantwoording’, WFR 2008, 604.37.
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het familieondernemingsvermogen in handen van de fa-
milie moet blijven, moet men zich realiseren dat door
middel van bijvoorbeeld een gemeenschap van goederen
het ondernemingsvermogen kan wegvloeien naar aange-
trouwden, dan wel dat deze aanspraak kunnen krijgen
op de waarde ervan. Om te voorkomen dat bij echtschei-
ding de voormalig echtgenoot/geregistreerd partner aan-
spraak kan maken op het ondernemingsvermogen dienen
huwelijksvoorwaarden te worden gemaakt, waarbij het
raadzaam is de bedoeling van de (aanstaande) echtgenoten
nadrukkelijk te vermelden. Met name als het gaat om
verrekenbedingen, is het zaak deze na te komen.38 Ook
indien een familielid samenwoont en zijn partner ver-
zorgd wil achterlaten dan wel met de partner wil delen,
is een goede redactie van een samenlevingscontract onont-
beerlijk.39

De volgende vragen zullen aan de orde moeten komen:
– Is er sprake van huwelijk of samenleving?
– Is bij huwelijk sprake van een algehele gemeenschap

van goederen of van huwelijksvoorwaarden?
– Moeten de huwelijksvoorwaarden koude uitsluiting

inhouden of mogen bepaalde zaken worden gedeeld?
– Indien zaken mogen worden gedeeld, welke zaken

dan en wanneer?
– Hoe worden de vermogensbestanddelen gewaar-

deerd?
– Is bij samenleving sprake van te verrekenen vermogen

en zo ja, wat wordt er dan afgesproken omtrent uit-
keerbaarheid?

De hier relevante documenten zijn huwelijksvoorwaarden
en samenlevingscontracten. Huwelijksvoorwaarden zijn
bindend tussen partijen en na inschrijving in het huwe-
lijksgoederenregister ook voor derden. Zij zijn te wijzigen
bij notariële akte na rechterlijke goedkeuring. Door de
inschrijving in het huwelijksgoederenregister zijn de
voorwaarden kenbaar voor derden.
Samenlevingscontracten zijn bindend tussen partijen. Zij
kunnen onderhands en notarieel worden vastgelegd. Voor
sommige rechtsgevolgen is een notariële akte noodzake-
lijk.40 Zij zijn te wijzigen in onderling overleg.

3.5. Curatele, bewind en mentorschap
Naast hetgeen in een familieprotocol en in aanvullende
documenten is bepaald, bestaat de kans dat een betrokken

familielid niet (meer) of nog niet in staat is volledig de
gevolgen van zijn handelen te overzien. In dat geval is er
nog een aantal opties om grip op de (financiële) handel
en wandel van de betreffende persoon te krijgen, ervan
uitgaande dat deze meerderjarig is.

3.5.1. Curatele
Deze vorm van toezicht gaat heel ver en is bestemd voor
de situatie waarin de persoon op geen enkele wijze in
staat kan worden geacht zijn belangen te behartigen, noch
persoonlijk, noch financieel. De rechtbank stelt een cura-
tor aan die voor en namens de onder curatele gestelde
beslissingen neemt en rechtshandelingen verricht. De
curandus is overigens wel bevoegd om – mits met toestem-
ming van de rechtbank – een testament te maken.41

3.5.2. Bewind
Een tweede vorm van toezicht is het toezicht dat zich
toespitst op de financiële belangen van de betrokkene.
De bewindvoerder (dit kan een familielid zijn) behartigt
de financiële belangen van degene wiens vermogen onder
bewind is gesteld. Beslissingen met betrekkingen tot de
persoon van degene wiens vermogen onder bewind is
gesteld, berusten bij deze zelf. In het familieprotocol kan
worden opgenomen dat familieleden zich verbinden om
vermogen zoveel mogelijk onder bewind te stellen van
een gezamenlijke bewindvoerder, waarmee structuur in
het onder bewind gestelde vermogen wordt gebracht.

3.5.3. Mentorschap
Deze laatste optie ziet slechts op de persoon van de be-
trokkenen ofwel ‘de belangen van niet-vermogensrechte-
lijke aard’.42

Is de betrokkene minderjarig dan zijn het degenen die
het ouderlijk gezag over het kind hebben degenen die het
kind vertegenwoordigen.

3.6. Vorm, afdwingbaarheid, wijziging van de

In paragraaf 2.3 is reeds stilgestaan bij de afdwingbaarheid
van bepalingen uit een familieprotocol. Schema 4 geeft
een uiteenzetting van de openbaarheid van de aanvullende

Bij een groot aantal (rechts)zaken omtrent niet uitgevoerde verrekenbedingen zijn ondernemingen betrokken. Zie ook D. Van Lierop &
P.A. van Onzenoort, ‘Verrekenbedingen in huwelijksvoorwaarden van ondernemende echtgenoten’, WPNR 2005-6647. Zie ook van de
hand van Van Onzenoort: ‘Samenloop van ondernemingsrecht en huwelijksvermogensrecht’, TVVS 1996-7.

38.

In een familieprotocol worden doorgaans ook uitgangspunten opgenomen over de bestemming en beschikkingsmacht van het familiever-
mogen. Het is dan verstandig om ook stil te staan bij de consequenties voor de regeling van de relatievermogensrechtelijke verhouding

39.

van de individuele familie met hun (toekomstige) levenspartners. Eigenaren van familiebedrijven vinden dit echter niet gemakkelijk, omdat
dit te maken heeft met het spanningsveld tussen het collectieve familiale belang enerzijds en het individuele belang van elke familie-eigenaar
anderzijds. De praktijk wijst uit dat de discussie hierover vaak wordt uitgesteld of vermeden. Het inschakelen van een externe deskundige
die in staat is om de gevoeligheden te objectiveren, kan een tijdige afstemming bevorderen (dus bij voorkeur op een moment waarop deze
spanning nog niet voelbaar is). Als een familieprotocol een stevig draagvlak kent binnen de familie, is de kans dat een familiebedrijf voor
vervelende verrassingen (zoals in voorbeeld een mogelijk conflict in de eigendomssfeer) komt te staan aanzienlijk verminderd.
Denk aan art. 4:82 BW maar ook aan bepaalde fiscale regelingen.40.
Art. 4:55 lid 2 BW.41.
Denk aan beslissingen omtrent verzorging of geneeskundige behandeling.42.
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aanvullende documenten

documenten, de wijze waarop zij kunnen worden gewij-
zigd, de afdwingbaarheid en de vormvoorschriften.



Schema 4: Binding, kenbaarheid, vormvoorschrift en wijziging van aanvullende documenten 
 
Document Bindend Kenbaarheid Vorm Wijziging 
 
 Statuten ja handelsregister notarieel notarieel 
 
 Ah-ovk partijen nee onderhands onderhands 
 
 Adm.vw. partijen nee onderhands onderhands 
 
 Huish.reg. partijen nee onderhands onderhands 
 
 Huw.vw. ja huw.goed.reg. notarieel notarieel43 
 
 Samenl.contr. partijen nee onderh./not. onderhands 
 
 Testament ja nee notarieel44 notarieel 
 

4. Samenvatting

Het familieprotocol vormt de schakel tussen het familie-
bestuur (de family governance) en het ondernemingsbe-
stuur (de corporate governance), waarbij de eigendoms-
strategie van de familie een richtingbepalende factor is.
Het familieprotocol is daarmee het centrale punt van een
in elkaar grijpend netwerk van aanvullende juridische
documenten. Er is een groot aantal mogelijkheden om
de gewenste bestuursstructuur, waarvan de contouren
worden vastgelegd in een familieprotocol, ook juridisch
vorm te geven.

Ieder juridisch document heeft echter een eigen regime,
rechtskracht en statuur. Wordt één van deze documenten
aangepast dan heeft dit vrijwel onontkoombaar tot gevolg
dat ook (enkele van) de andere documenten moeten
worden gewijzigd. Inhoudelijk is er zoals gesteld heel
veel mogelijk, maar vanzelfsprekend zijn er grenzen aan
wat kan en mag. Zo zal bij de vennootschapsrechtelijke
documenten het vennootschapsrecht grenzen stellen, zijn
er erfrechtelijk en relatievermogensrechtelijk duidelijke
beperkingen, maar biedt ook het algemene verbintenis-
senrecht een helder kader. Afspraken in strijd met de
openbare orde of de goede zeden zijn verboden, terwijl
bijvoorbeeld afspraken die zijn gemaakt onder dwang
vernietigbaar zijn en bepaalde afspraken kunnen worden
gekwalificeerd als ‘onredelijk bezwarend’ en zijn dan uit
dien hoofde aantastbaar. Daarnaast moet er rekening mee
worden gehouden dat het aanpassen van de documenten
niet in alle gevallen even eenvoudig gaat. Het aanpassen
van het familieprotocol behoeft goedkeuring van de gehe-
le familie, tenzij het recht tot aanpassing is gedelegeerd
aan een afvaardiging, bijvoorbeeld de familieraad. Het
aanpassen van huwelijksvoorwaarden kan tijdrovend zijn.
De verplichte kenbaarheid van de huwelijksvoorwaarden
naar buiten toe kan bovendien een factor van betekenis
zijn voor de eigendomsstrategie. Verder geldt in het alge-

meen, dat het aanpassen van aanvullende documenten
waarbij rechten aan derden zijn toegekend de instemming
behoeft van die derden.

Het bovenstaande overziend, zal bij het ontwerpen van
een familieprotocol en het opstellen van de aanvullende
documenten interactie tussen de familieleden (of een af-
vaardiging daarvan), het bestuur en toezichthouders van
de onderneming, de familiebedrijfskundige45, de fiscalist,
de accountant en de notaris onontbeerlijk zijn. De profes-
sionals die betrokken worden, moeten over uitgebreide
ervaring en een brede kijk op de dynamiek van het fami-
liebedrijf beschikken om het proces tot een goed einde
te brengen.

Alleen als het familieprotocol en de aanvullende documen-
ten goed op elkaar zijn afgestemd en juridisch een samen-
hangend geheel vormen, zal het familieprotocol de beoog-
de schakelfunctie kunnen vervullen tussen het familiebe-
stuur en het ondernemingsbestuur. In dat geval draagt
het familieprotocol bij tot een effectief familiebestuur en
ondernemingsbestuur en daarmee van het familieonder-
nemingsbestuur. Binnen het bestuur van het familiebedrijf
dienen de ambities, verwachtingen, rechten en verplich-
tingen van de familie voor het ondernemingsbestuur en
de toezichthouders kenbaar te zijn. Zolang dit het geval
is en deze factoren ook goed worden afgestemd op de
behoeften van het bedrijf, zal dit leiden tot vergroting
van de vitaliteit van het familieondernemingsbestuur en
daarmee van het familiebedrijf. Als randvoorwaarde geldt,
dat de in het familieprotocol opgenomen uitgangspunten
tijdig worden herijkt, afhankelijk van de ontwikkelingen
binnen de familie, eigendom en het bedrijf.

En voorafgaande goedkeuring van de rechter.43.
Afgezien van enkele uitzonderingen als het onderhandse testament, het noodtestament of het codicil.44.
In zijn oratie getiteld ‘Familiebedrijfskunde’ van 3 mei 2004 introduceerde prof. dr. R.H. Floren (hoogleraar Family Business and Business
Transfer aan Nyenrode Business University) de familiebedrijfskunde als een wetenschappelijke en professionele discipline waarmee expliciet
rekening wordt gehouden met de bijzondere eigenschappen van het familiebedrijf.

45.
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