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Het is vijf voor twaalf voor de bedrijfsleiders van de babyboom-generatie om aan hun opvolging de nodige
aandacht te schenken. Dat blijkt uit een studie van het advieskantoor Baker Tilly International. De komende 7
jaar dient in vele familiale bedrijven een overdracht van de leiding plaats te vinden, in het belang van onze
economie. Voor België gaat het om 123.000 bedrijven verantwoordelijk voor één derde vanQuality
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Maar uit de tussentijdse resultaten van dit internationaal onderzoek blijkt dat de motivatie om met de overdacht
te starten verschillend zijn van land tot land, doch met die constante dat vele bedrijfsleiders niet precies weten
hoe ze aan hun opvolging moeten beginnen of de eigendomsoverdracht van hun bedrijf moeten organiseren.
Quality Systems and Compliance Lead - Ethicon
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te zijn terwijl een
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opvolgingsplanning gemiddeld 5 jaar in beslag neemt.

Lees meer

Meer dan de helft (57%) van de eigenaars van familiebedrijven gelooft dat het bedrijf in de familie zal blijven
wanneer hun opvolging voltooid is, waar 27% koos voor de verkoop van hun bedrijf. Dit impliceert dat 16% van
de eigenaars in het ongewisse zijn over het toekomstige lot van hun onderneming.

Het belang van deze vaststellingen is voor België, hét KMO land bij uitstek, niet te verwaarlozen. Enkele cijfers:

In totaal zijn er in België 571.839 KMO’s actief°(°bron: UNIZO KMO rapport België):

Vlaanderen: 58%,
Wallonië: 27%
Brussel: 12%.

In Vlaanderen steeg het aantal zelfstandige vijftigplussers op 10 jaar tijd (2002 tot 2012) van 32,6% naar 38,3 %
( +5.7%), in Wallonië van 35,7% naar 41,6% (+ 5,9 %), in Brussel daalde het aandeel van 33,8% naar 31,3%
maar daar spelen andere mechanismen°.
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Meer

Van alle vennootschappen in België is ongeveer 77 % een familiaal bedrijf of in totaal 123.000 ondernemingen.
Maar niet alleen KMO’s zijn familiebedrijven, ook grotere bedrijven kunnen dit zijn. Samen zijn de KMO’s
verantwoordelijk voor één derde van het BBP en nemen ze 45% van het totaal aantal arbeidsplaatsen in België
voor hun rekening, wat een tewerkstelling van 2.015.000 personen vertegenwoordigt*. (Bron: *cijfers Fgov
Economie 2012)

De Studie

Vele familiale bedrijfsleiders bevinden zich vandaag ontegensprekelijk op een keerpunt in de geschiedenis van
hun bedrijf. Moeten ze het bedrijf gewoon verkopen, een fusie aangaan, hun bedrijf overdragen aan de volgende
generatie of kunnen ze beter alle activiteiten stopzetten?
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Redenen
genoeg voor Baker Tilly International om in 55 landen, in 9 talen een bevraging over de
FRANÇAIS
bedrijfsopvolging te organiseren en te peilen naar de motivatie van de huidige bedrijfsleiding om het
opvolgingsproces op te starten.
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De motivatie

Het verkopen van het bedrijf aan de beste prijs was voor 62% van de bevraagden bij aanvang van het
opvolgingsproces doorslaggevend maar tijdens het opvolgingsproces nivelleerde dit tot 40 %, om in fine nog
slechts 25% van de overweging uit te maken. Continuïteit blijkt bijzonder belangrijk en evolueert van bijna 70%
naar ongeveer 90%. Het behoud in de familie stijgt van 40%, over 50% naar 60%. Personeelsbehoud speelt mee
voor 70 % doorheen het volledige proces en ook harmonie in de familiale verhoudingen blijft voor ruim 70 %
doorwegen.

Belangrijkste motivatie om het opvolgingsproces op te
starten
(in %)

Continuïteit

90,00

Personeelsbehoud

70,00

70,00

verhoudingen 70

Behoud in de familie

60,00

25,00

prijs

Created with Datawrapper

Source: Baker Tilly International, Get the data

De prikkel

Dé aanleiding om met de opvolging te starten is voor ongeveer één vierde de bereidheid van de bedrijfsleiding
om de fakkel door te geven, onmiddellijk gevolgd door de wil van de volgende generatie om over te nemen (voor
iets minder dan 20%).

Cruciale uitdagingen

De evenwaardige verdeling van de familiale bezittingen tussen de diverse familieleden blijkt een belangrijke
betrachting.
Maar ook de financiële slagkracht van de onderneming om:

1. een voldoende rendement te genereren,
2. de pensionering van de terugtredende bedrijfsleiding te dragen,
3. in het onderhoud te voorzien van de instappende generatie,

blijkt een overheersende uitdaging.

Belangrijkste consequenties van het opvolgingsproces

De belangrijkste verwezenlijkingen van het opvolgingsproces worden verschillend gepercipieerd naarmate het
proces vorderde. Bij de aanvang betrachtten 15% van de uittredende bedrijfsleiders dat de jongere generatie
zich vertrouwd en gemachtigd zou voelen. Tijdens het proces bleek de grootste verwezenlijking dat de andere
familieleden een beter begrip hadden gekregen van de eisen van het bedrijf. Bij de voltooiing van de
opvolgingsregeling is het formeel documenteren van het opvolgingsplan het belangrijkste resultaat.
Meer over: opvolging kmo bedrijfsleiding
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