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De vermogende familie: Meer dan het 
familiebedrijf 

 

 

Wanneer er wordt gesproken over vermogende families, dan 
gaat het al snel over het familiebedrijf. Dit is op zich logisch. 

Het familiebedrijf is vaak de initiële motor van het vermogen 
(geweest), is een actieve component van het vermogen, en 
geldt soms als het uithangbord van de familie.  

Ook het wetenschappelijk onderzoek rondom familiebedrijven 
spitst zich primair toe op het familiebedrijf en hoe dergelijke 

bedrijven presteren in vergelijking met niet-familiebedrijven. 
Een thema dat hierbij vaak belicht wordt is de overdracht van 

het familiebedrijf en trans-generationeel conflict. Idealiter, is 
het familiebedrijf ook een platform om de banden binnen de 
familie aan te halen en zaken te regelen opdat conflict kan 

vermeden worden, zoals: successie, controle over het 
vermogen, het beheer van vermogen over de generaties heen. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat de familie het bedrijf 
versterkt, en omgekeerd.  

Hoewel dit perspectief vaak wordt gehanteerd, lijkt deze 

binaire verhouding tussen familie en familiebedrijf een 
vereenvoudiging van de realiteit waarin een vermogende 

familie zich bevindt.  

Door enkel te kijken naar het familiebedrijf, ontstaat er een te 
nauwe focus waarbij een aantal cruciale elementen over het 

hoofd worden gezien. Zo kunnen sommige familieleden die 
zich niet onmiddellijk zien werken in het familiebedrijf, zich 

wat verweesd voelen. De kernvraag gaat ruimer dan louter het 
familiebedrijf. De vraag voor ieder familielid is: “Wat kan ik 
doen om een rol op te nemen als duurzaam aandeelhouder?” 

En dat kan op meer manieren dan werkzaam zijn in het 
familiebedrijf. Indien elk familiebedrijf deze vraag zinvol kan 

invullen komt dit niet alleen de duurzaamheid van het 



familiebedrijf ten goede maar ook de verstandhouding in de 
familie. Men weet wat te verwachten van elkaar.   

Daarom pleiten wij ervoor om de visie op het familiebedrijf te 
verbreden. In concreto doen we dit door het vermogen waar 

een familie over beschikt op te delen in twee groepen: het 
bedrijfsvermogen (familiebedrijf) enerzijds, en het 

investeringsvermogen anderzijds. Door dit expliciet op het 
vizier te plaatsen, zal een vermogende familie inzien dat er 
mogelijks meer ruimte is voor ieder familielid, namelijk een rol 

die past bij de eigen noden, behoeftes en ontwikkeling. Zo kan 
men bijvoorbeeld een eigen weg gaan in een ander bedrijf dan 

het familiebedrijf, maar toch betrokken blijven als 
aandeelhouder en op die manier mee vorm geven aan de 
toekomst van het familiebedrijf. Wanneer we dit visualiseren, 

dan ontstaan er zes componenten van het vermogen (Figuur 
1).  

Figuur 1. De zes componenten van het familievermogen. 
Blauw staat voor het bedrijfsvermogen en groen voor het 
investeringsvermogen. 

 

De zes componenten worden als volgt omschreven:  

Bedrijfsvermogen 

1. Het familiebedrijf. Dit is vaak de meest actieve 

component van het vermogen, en wordt ook het 

bedrijfsvermogen genoemd. Vermogende families 

hebben soms verschillende bedrijfsactiviteiten in 

handen, of een conglomeraat aan bedrijven dat 

verschillende sectoren beslaat en actief zijn over 

verschillende landsgrenzen heen.   



Investeringsvermogen 

2. Private equity. Dit zijn investeringen die de familie doet 

in private ondernemingen. Een klassiek voorbeeld is een 

minderheidsparticipatie van 10% met als doelstelling 

versnelde groei te realiseren en na afzienbare tijd weer 

uit te stappen.  

3. Vastgoed. Dit kan zowel gaan over vastgoed voor privé 

gebruik als vastgoed dat wordt verhuurd en/of verkocht.  

4. Cash en beleggingen. Afhankelijk van het 

beurssentiment kiest een vermogende familie ervoor om 

meer of minder cash aan te houden, en meer of minder 

aandelen van beursgenoteerde bedrijven te kopen. In 

deze component zitten ook de beleggingsfondsen waar 

een familie in investeert.  

5. Collecties. Deze component omvat kunst, design of 

bijvoorbeeld een oldtimer verzameling met een 

aanzienlijke waarde. Deze component wordt vaak 

gestaag uitgebouwd en overgedragen doorheen de 

generaties.  

6. Familiy Social Responsibility. Naar analogie met 

“Corporate Sociale Responsibility” identificeren wij als 

zesde component de familiale sociale 

verantwoordelijkheid als investeringscomponent. Het 

kan dan gaan over een fonds met sociale impact dat de 

familie bestuurt, of het installeren van een leerstoel aan 

de universiteit waar gericht onderzoek wordt gedaan 

naar een maatschappelijke relevant thema dat familie 

ziet als een belangrijk thema.  

Wanneer duurzaam aandeelhouderschap centraal staat, dan 
wordt de leidende vraag: “welke rol kan elk familielid opnemen 
die past bij zijn of haar talent, goesting en ambitie?”. Door ook 

aandacht te besteden aan de verschillende componenten van 
het familievermogen—zowel bedrijfsvermogen als 

investeringsvermogen— ontstaat er ruimte voor de diversiteit 
in de familie.  

Of je nu graag wil doorgroeien naar een managementfunctie in 

het familiebedrijf (bedrijfsvermogen), of je hebt de ambitie om 
de beleggingsportefeuille van de familie te beheren in nauwe 

samenwerking met de bank (beleggingen, 
investeringsvermogen), of je ziet voor jezelf een kans om de 
sociale projecten van de familie verder uit te bouwen (familiale 

sociale verantwoordelijkheid), het draagt allemaal bij tot de 
welvaart en het welzijn van de familie, doorheen de 

generaties. Dat is duurzaam aandeelhouderschap.  

Wij moedigen families en adviseurs dan ook aan om wanneer 
er gesproken wordt over vermogen het plaatje in zijn totaliteit 

te zien. Want daar liggen de kansen opdat familie en 
vermogen elkaar zouden kunnen versterken.  
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