
MorenBusiness SWDV advocaten

SWDV Advocaten staat veel familiebedrijven bij. Dat kan ook niet anders als we 

naar de statistieken kijken. Zo’n 70% van alle bedrijven met meer dan één werkzame 

persoon is een familiebedrijf. In de landbouwsector is dat zelfs 92%. 

Wat doet SWDV als advocaat voor familiebedrijven en wat maakt het verschil tussen 

een familiebedrijf en een andere onderneming? Martijn Langhout en Sebastiaan van 

Leeuwen vertellen over hun ervaringen met familiebedrijven.

It’s all in the family

Het belangrijkste verschil is dat “de zaak” soms ook door de privésituatie 
wordt beïnvloed. De klant is niet alleen een bedrijf; we krijgen als advocaat 
veel meer van de thuissituatie mee. 
Ook in de besluitvorming spelen andere belangen een rol. Neem bijvoor-
beeld de winkel die niet op zondag open gaat, omdat de geloofsovertuiging 
van de familie dat niet toe laat, vastgoed dat niet verkocht wordt, omdat dat 
al generaties in de familie zit, of disfunctionerend personeel dat niet ontsla-
gen wordt, omdat het nu eenmaal familie is. Emoties spelen vaak mee als 
het gaat om de opvolging. Ouders willen het bedrijf voor hun opvolgende 
kinderen zo goed mogelijk achterlaten. 

Als de zaken slecht(er) gaan, wordt er soms koste wat kost vastgehouden 
aan de onderneming, omdat grootvader er zijn hele leven aan heeft gewijd, 
er gefi nancierd is met eigen kapitaal en/of de kinderen hun opleiding e.d. 

al op de opvolging hebben afgestemd. Als advocaat volsta je dan zeker niet 
met juridische kwaliteit. Voor de klant het beste resultaat behalen, waar-
bij de zakelijke belangen voorop staan, maar ook ruimte is voor (familie)
tradities en de bijzondere dynamiek van het bedrijf, vereist creativiteit en 
invoelingsvermogen. 
Bij sommige familiebedrijven ben ik al jaren betrokken. Ik ken de tradities 
en gewoonten, weet bijvoorbeeld wie over een paar jaar het bedrijf gaat 
overnemen. De juridische vragen die zij stellen verschillen verder niet zo 
veel van die van andere ondernemingen. 

Wat mijn tip is voor familiebedrijven? Zorg ervoor dat interne, onderlinge 
en familie gerelateerde afspraken ook goed juridisch worden vastgelegd. 

...........................................................................................................................................................................................................

“Familiebedrijven 
stappen niet zo snel 
naar een advocaat”

“In een familiebedrijf 
zijn zaken ook vaak 
privé”

maakt het verschil

“Ik kom uit een familie waarin diverse familiebedrijven werden gerund. Mooie 
bedrijven met een goede traditie en natuurlijk hadden we het daar vroeger 
aan de keukentafel ook over.  
Familiebedrijven stappen minder snel naar een advocaat voor juridisch advies. 
Ik hoor het een oom nog zeggen: “We hebben een vaste notaris en accountant 
die ons prima adviseren, een advocaat komt hier dan alleen maar om uren 
te schrijven.” En negen van de tien keer gaat het ook goed met de notaris en 
accountant als trusted advisor. Maar wat doe je met die tiende keer? 
Een vaste advocaat heeft meerwaarde. We helpen onze klanten liever om 
problemen te voorkomen, dan dat we worden ingeschakeld als het contract al 
is getekend en daarna de lijken uit de kast zijn gekomen. 

Natuurlijk kunnen we dan gaan procederen en daar het best mogelijke 
resultaat halen, maar de gemiddelde klant zal een procedure altijd liever 
willen voorkomen. Wij kunnen juist bijsturen voordat het defi nitieve con-

tract getekend is. Met een aantal klanten hebben we een helpdeskafspraak. 
Bijvoorbeeld een check op het contract kost veel minder tijd dan het voeren 
van een procedure. Dat is echt een meerwaarde. Het bedrijf bespaart zo niet 
alleen de kosten, maar kan veel sneller schakelen, krijgt snel een goed ant-
woord op juridische vragen en verbetert zo zijn positie. De drempel om even 
te sparren met jouw eigen advocaat ligt een stuk lager dan bellen met een 
willekeurig advocatenkantoor waar men zich eerst moet “inlezen”. 

Ik pleit er dan ook echt voor dat (familie)bedrijven aan het lijstje van trusted 
advisors ook een vaste advocaat toevoegen. Natuurlijk geef ik die tip ook aan 
mijn eigen familie mee.
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