
 

 

 

Familiestatuut 

Om toekomstige conflicten zoveel mogelijk te 

voorkomen kunnen wij samen met u een op 

maat gemaakt ‘familiestatuut’ opstellen, waarin 

aan de hand van de door de familie 

aangegeven normen en waarden, bepalingen 

worden opgenomen die, rekening houdend 

met de diverse individuele belangen ten 

aanzien van zeggenschap en eigendom, een 

goede basis vormen voor een verdere uitbouw 

van de familieonderneming en continuering 

van de goede onderlinge familieverhoudingen. 

Het familiestatuut waarborgt de normen en 

waarden maar ook de praktische spelregels 

voor het als familie gezamenlijk beheren van 

een aanzienlijk vermogen.  

Structurering, behoud en waarborging van de 

volgende zaken kan hierbij aan de orde 

komen: 

 De continuïteit van de onderneming. 

 Het karakter van het familiebedrijf. 

 De kernwaarden van de familie. 

 De kernwaarden van het familiebedrijf. 

 

 

Voor ondernemende generaties 

 

 

 

 

 De rol van de familie in het bedrijf 

(zeggenschapsverhoudingen). 

 De rol van het bedrijf in uw familie 

(eigendomsverhoudingen). 

 De financiële onafhankelijkheid van u en uw 

familieleden. 

 

Naast het tot stand komen van het 

familiestatuut adviseren wij om eveneens 

individuele gesprekken met de (huidige) 

bestuurders, alle kinderen en hun partners te 

voeren. Op grond van deze gesprekken 

kunnen statuten, huwelijksvoorwaarden en 

testamenten waar nodig opgesteld en/of 

aangescherpt worden zodat u, samen met uw 

familie, optimaal op de toekomst van uw bedrijf 

bent voorbereid. 

 

Wat kan Deloitte voor u betekenen? 

De adviseurs van Deloitte gaan graag met u in 

gesprek over de keuzes die u hierin kunt 

maken. 

www.deloitte.nl/familiebedrijven 

 

Familiestatuut  
Toekomstige conflicten voorkomen 

Het familievermogen van een familiebedrijf bevindt zich grotendeels in de 

onderneming en is, al dan niet gedeeltelijk, overgedragen aan de volgende 

generatie. Aangezien niet alle familieleden binnen de onderneming werkzaam 

zijn, zullen de belangen van de verschillende familieleden van elkaar afwijken. 

Dergelijke verschillen in zienswijze ten aanzien van de bestemming van het 

familievermogen kunnen op termijn schadelijk zijn voor zowel de continuïteit van 

de onderneming, als voor de onderlinge verstandhouding tussen de familieleden. 


