
Wat is een familiestatuut?
Een familiestatuut is een familiebedrijfsplan waarin 
de afspraken van het familiebedrijf concreet worden 
vastgelegd. Het statuut geeft structuur voor de 
familieleden en voorkomt eventuele problemen in de 
toekomst. In het familiestatuut worden onder andere de 
missie, visie, doelstellingen, kernwaarden en financiële 
doelstellingen van het familiebedrijf omschreven.

Wanneer u een familiebedrijf bezit, komt er een 
moment waarop u moet besluiten hoe de 
toekomst van het bedrijf er uit zal komen te zien.  
Komt er een opvolging vanuit de familie? Dan kan 
een familiestatuut een goede manier zijn om de 
continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.

Opstellen 
familiestatuut
Een goede manier om de continuïteit van 
uw bedrijf te waarborgen.



Vraagstukken bij het opstellen van  
een familiestatuut 
Samen een familiestatuut opstellen voorkomt eventuele 
problemen in de toekomst. Door gezamenlijk over de 
verwachtingen van het familiebedrijf te praten, kunnen 
misverstanden die voorheen onbesproken bleven uit de 
wereld worden geholpen. Vraagstukken hierbij zijn onder 
meer: 

- Mogen familieleden, ongeacht hun opleiding, in het 
familiebedrijf werken?

- Mogen kinderen die niet in het bedrijf werken, 
aandeelhouder zijn?

- Mogen partners van de kinderen in het familiebedrijf 
werken?

- Heeft u samen met uw kinderen een plan ontwikkeld 
voor de overdracht van het bedrijf?

- Als u twijfels heeft over de capaciteiten van één van 
uw kinderen, hoe gaat u daar mee om?

- Op welke leeftijd dient u aan terugtreding te denken?

- Hoe dient de zeggenschap geregeld te zijn, ook na uw 
overlijden?

- Wie mogen aandelen in het familiebedrijf erven?

- Zijn er afspraken gemaakt tussen de kinderen en hun
partners; wat gebeurt er als het onverhoopt tot een 
echtscheiding komt?

Onze adviseurs helpen u deze vraagstukken te 
beantwoorden en verwerken dit vervolgens in een 
familiestatuut. Hierdoor heeft u een compleet 
familiebedrijfsplan waar de hele familie achter staat.

Advies en ondersteuning bij het opstellen  
van een familiestatuut
Een onafhankelijke adviseur als gespreksleider is 
onontbeerlijk. Deze externe adviseur staat verder van de 
familie af, is onafhankelijk en behartigt de belangen van 
alle familieleden. 

De adviseurs van KroeseWevers kunnen u hierbij 
helpen. Zij hebben ruime ervaring in het opstellen 
van familiestatuten en zetten de kernwaarden van het 

De kracht van 
KroeseWevers:

- een scherp en  
concurrerend tarief

- altijd een persoonlijke 
aanpak en dus maatwerk 
voor uw situatie

- korte lijnen in  
communicatie

- aanwezig in uw regio
- alle expertise in huis die  

u nodig heeft



familiebedrijf voorop. Zij luisteren naar de familie en 
horen aan wat zij belangrijk vinden. Hierbij spelen emotie 
en gevoel vanuit de familie een grote rol. 

De externe adviseur stemt vervolgens de belangen 
binnen de familie op elkaar af, helpt de vraagstukken 
te beantwoorden en verwerkt dit vervolgens in een 
familiestatuut zodat de continuïteit in uw bedrijf is 
gewaarborgd.

KroeseWevers als externe adviseur
Bent u benieuwd wat KroeseWevers voor u als 
externe adviseur kan betekenen? Wij lichten u tijdens 
een vrijblijvend adviesgesprek graag toe wat de 
mogelijkheden voor uw familiebedrijf kunnen zijn.

Wij lichten graag toe wat een 

familiestatuut voor u kan 

betekenen. Voor een (telefonisch) 

adviesgesprek kunt u contact 

opnemen met onze afdeling 

Estate Planning.

Boris Meinders

M + 31 (0)6-10959471 

boris.meinders@kroesewevers.nl

kroesewevers.nl

Regio Achterhoek

+ 31 (0)314 37 48 00

Regio Drenthe

T + 31 (0)591 65 78 00

Regio Salland

T + 31 (0)570 61 30 92

Regio Twente

T + 31(0)53 850 49 00
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