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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

A overwegende dat onder familieleden verwanten tot de vierde graad worden verstaan en 

overwegende dat ook niet samenlevende verwanten, gescheiden levende echtgenoten en 

ongehuwd samenwonenden worden gezien als familie; 

B. overwegende dat het familiebedrijf een corporatie kan zijn en dat het werk in een 

familiebedrijf niet onbezoldigd is; 

C. overwegende dat familiebedrijven goed zijn voor meer dan 60 % van alle Europese 

bedrijven, voorzien in tussen de 40 % en 50 % van alle banen en qua omvang variëren van 

kleine bedrijven tot corporaties, waardoor zij met uiteenlopende problemen en 

moeilijkheden te kampen hebben; overwegende dat het bij het merendeel van de 

familiebedrijven gaat om kmo's die werk verschaffen aan twee derde van de werknemers 

in de Europese Unie en verantwoordelijk zijn voor 85 % van de nieuwe banen in Europa; 

overwegende dat nieuwe ondernemingen gemiddeld twee nieuwe banen scheppen en dat 

uitbreiding van bestaande bedrijven circa vijf nieuwe banen oplevert; 

D. overwegende dat het bij het merendeel van de familiebedrijven om kmo´s gaat en 

overwegende dat de grootte van een familiebedrijf een van de belangrijkste gegevens zou 

moeten vormen waarmee in de definitie van een dergelijk bedrijf rekening moet worden 

gehouden; 

E. overwegende dat familiebedrijven een essentiële rol spelen in de regionale ontwikkeling 

als het gaat om werkgelegenheid en ruimtelijke ordening; 

F. overwegende dat familiebedrijven vaker over een langetermijnoriëntatie beschikken, en 

een essentiële bijdrage aan de economie leveren door voor stabiliteit op de lange termijn 

te zorgen, hetgeen verband houdt met hun sociale verantwoordelijkheid, hun hoge mate 

van verantwoordelijkheid als eigenaren, hun bijzondere plicht jegens de lokale en 

regionale gemeenschap en economie, en sterke waarden die geworteld zijn in de Europese 

traditie van "eervolle kooplieden", en overwegende dat familiebedrijven, hoewel zij in 

grote mate lijden onder de economische crisis, de crisis in het algemeen met meer 

vastberadenheid tegemoet treden en daarom minder snel geneigd zijn werknemers te 

ontslaan; overwegende, in dit verband, dat de Europese Unie familiebedrijven ondersteunt 

met initiatieven als de zogenaamde "familieovereenkomsten"; overwegende dat 

familiebedrijven in sterke mate bijdragen aan het voorkomen van de ontvolking van 

plattelandsgebieden en in veel gevallen de enige bron van werkgelegenheid vormen in de 

meest achtergestelde regio’s van Europa, met name in minder sterk geïndustrialiseerde 

regio's; 

G. overwegende dat de inspanningen op EU-niveau met betrekking tot het stimuleren van 

ondernemerschap en startende bedrijven moeten worden versterkt en gepaard moeten gaan 

met meer aandacht voor het faciliteren en stimuleren van het voortbestaan op de lange 
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termijn van familiebedrijven; 

H. overwegende dat het van cruciaal belang is om het wettelijk klimaat voor opvolging 

(overdracht van het bedrijf binnen de familie) te verbeteren, met speciale aandacht voor de 

reikwijdte en omvang van de uiteenlopende benaderingswijzen betreffende 

successierechten en vermogensbelasting in de hele EU, daarbij in gedachte houdend dat er 

in de EU elk jaar 480 000 ondernemingen worden overgedragen, waarbij meer dan 

2 miljoen banen in het geding zijn; overwegende dat vanwege de vele moeilijkheden die 

dergelijke overdrachten met zich meebrengen, naar schatting elk jaar 150 000 

ondernemingen hun deuren sluiten, waardoor er 600 000 banen verloren gaan1; 

I. overwegende dat successierechten met name voor kleine en middelgrote familiebedrijven 

een ernstig probleem vormen, en er de oorzaak van zijn dat sommige zelfs inkrimpen of 

worden geliquideerd; 

J. overwegende dat een gemeenschappelijke Europese definitie van een familiebedrijf niet 

alleen nodig is om de kwaliteit van de verzamelde statistische gegevens over de prestaties 

van de sector te verbeteren, maar ook om beleidsmakers beter te kunnen laten inspelen op 

de behoeften van familiebedrijven en de samenleving; 

K. overwegende dat familiebedrijven ervoor zorgen dat knowhow en vaardigheden worden 

overgedragen en overwegende dat zij in bepaalde regio´s ontegenzeggelijk een 

maatschappelijk bindmiddel vormen; 

L. overwegende dat familieboerderijen familiebedrijven zijn die als succesformule kunnen 

dienen omdat ze het beginsel van de ecologisch en sociaal duurzame kringloopeconomie 

in de praktijk brengen; 

M. overwegende dat onderwijs in ondernemerschap een belangrijke bijdrage kan leveren aan 

de verbetering van de werkgelegenheidperspectieven van jongeren, aangezien de kans 

groter is dat zij hun eigen bedrijf opzetten en hun bedrijven doorgaans innovatiever en 

succesvoller zijn dan die welke worden geleid door personen die geen onderwijs in 

ondernemerschap hebben genoten; overwegende dat deze jongeren ook minder risico 

lopen om werkloos te raken, vaker over vast werk beschikken, en betere en beter betaalde 

banen hebben; 

N. overwegende dat het familiebedrijfsmodel ongelijk is verspreid over de lidstaten van de 

EU; overwegende dat een aanzienlijk deel van de familiebedrijven in Europa een 

transnationale dimensie heeft waarbij activiteiten worden ontplooid in verschillende 

lidstaten; 

1. merkt op dat er in de hele EU meer dan 90 definities van het begrip "familiebedrijf" in 

omloop zijn; is ingenomen met de inspanningen om tot een EU-definitie van 

"familiebedrijf" te komen, en dringt aan op verdere inspanningen om een officiële 

definitie vast te stellen, waarbij rekening moet worden gehouden met het 

vennootschapsrecht, de bijzonderheden binnen de lidstaten wat betreft het helpen 

                                                 
1 Actieplan Ondernemerschap 2020, COM(2012)0795 
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waarborgen van sociale rechten, sociale zekerheid, pensioenrechten, regels inzake 

medebeslissing en gezondheid en veiligheid op het werk; benadrukt dat een eenvoudige, 

duidelijke definitie die gemakkelijk toepasbaar is en tussen landen kan worden 

vergeleken, zou helpen om beter inzicht te krijgen in het verschijnsel familiebedrijf en de 

uitdagingen waar familiebedrijven voor staan en een duidelijk beeld te krijgen van hun 

bijdrage aan de samenleving, en het mogelijk zou maken om specifieke en doeltreffende 

maatregelen te treffen; 

2. dringt er bij de Commissie op aan zich te blijven inzetten voor een gemeenschappelijke 

EU-definitie van een "familiebedrijf" door een effectbeoordeling uit te voeren van een 

mogelijke herziening van de Europese definitie van kmo´s uit 2003, door de omvang van 

een familiebedrijf als een van de belangrijkste elementen van deze definitie te 

beschouwen, aangezien met een "one-size-fits-all"-benadering van regelgeving niet 

voldoende kan worden ingespeeld op de uiteenlopende behoeften van familiebedrijven en 

de samenleving, in het bijzonder met betrekking tot belastingen en toegang tot 

financiering, en door een lijst op te stellen van gemeenschappelijke indicatoren op basis 

waarvan familiebedrijven kunnen worden beschreven en statistieken kunnen worden 

geproduceerd met betrekking tot de bijdrage van familiebedrijven aan de 

werkgelegenheid, teneinde een beter inzicht te krijgen in het hebben van een 

familiebedrijf en beter beleid te helpen ontwikkelen dat de toegang tot markten en 

financiering voor familiebedrijven bevordert;  

 wijst erop dat de definitie eenvoudig, duidelijk en gemakkelijk toepasbaar moet zijn in 

alle lidstaten; 

3. doet een beroep op degenen die werken aan een EU-definitie van "familiebedrijf" om 

ervoor te zorgen dat de definitie rekening houdt met de diversiteit van gezinnen in EU-

samenlevingen, niet discrimineert tussen gezinsvormen, en het begrip "familie" niet 

beperkt tot een man, een vrouw en hun biologische kinderen; 

4. verzoekt de lidstaten om, gezien het feit dat het eigenaarschap een fundamentele kwestie 

vormt voor familiebedrijven, te overwegen veranderingen door te voeren in hun 

belastingstelsel en vennootschapswetgeving, waardoor een bedrijf effectiever en soepeler 

kan worden overgedragen of behouden binnen de familie; beveelt aan om, als voorbeeld 

van goede praktijken die moeten worden gedeeld en bevorderd, de schenkings- en 

successierechten te verlagen, een gunstige fiscale behandeling van geherinvesteerde 

winsten in te voeren ten opzichte van de behandeling van schuldfinanciering, en het 

gebruik van aandelen zonder stemrecht te bevorderen als een manier om de toegang tot 

financiering te verbeteren zonder de controle over het bedrijf te verliezen; 

5. merkt op dat de overdracht van het bedrijf binnen de familie vaak neerkomt op het 

doorgeven van sociaal en cultureel kapitaal en van kennis die van generatie op generatie is 

opgebouwd en dient te worden behouden en bevorderd; wijst er evenwel op dat volgens 

recente cijfers van 2011 naar schatting elk jaar ongeveer 450 000 bedrijven in de EU op 

zoek zijn naar opvolgers, met gevolgen voor tot 2 miljoen werknemers; vraagt aandacht 

voor het feit dat als gevolg van inefficiënte bedrijfsoverdrachten in de EU elk jaar 

ongeveer 150 000 bedrijven en 600 000 banen verloren dreigen te gaan; benadrukt dat 

goede praktijken met betrekking tot de tijdige aankondiging van bedrijfsoverdrachten in 

dit verband van essentieel belang zijn; pleit voor bedrijfsovernames door werknemers als 
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een van de mogelijke oplossingen voor het bedrijfsopvolgingsprobleem van deze 

Europese kmo's; wijst erop dat goed ontworpen modellen voor financiële participatie van 

werknemers voor de lange termijn eveneens zouden kunnen bijdragen aan het behoud van 

deze kleine ondernemingen en de versterking van de regionale economieën en 

werkgelegenheid in de gehele EU; 

6. dringt er bij de bevoegde autoriteiten op het niveau van de lidstaten op aan om 

ondernemerschap te stimuleren en "mini-onderneming"-projecten op scholen te 

bevorderen, gezien het hoge werkgelegenheidspotentieel van familiebedrijven; merkt op 

dat familiebedrijven het grootste ondernemerschapspotentieel vertegenwoordigen en de 

natuurlijke broedplaatsen zijn voor toekomstige ondernemers en dat er derhalve een 

groeiende behoefte is aan het verbeteren van hun innovatie- en ontwikkelingsvermogen; 

benadrukt bovendien dat het, met het oog op professionalisering van het beheer van 

familiebedrijven, van essentieel belang is om voor zowel startende als bestaande 

familiebedrijven onderwijs in ondernemerschap te bevorderen en innovatie en vooruitgang 

te stimuleren, vooral op bestuurlijk niveau, met inbegrip van opleidingen op het gebied 

van human resources, loopbaanplanning en managementvaardigheden, die zullen 

bijdragen tot het aantrekken en behouden van goed opgeleide arbeidskrachten; 

7. wijst er bezorgd op dat de financiële crisis en de daaropvolgende recessie met name 

Europese micro-ondernemingen en kmo's, waaronder veel familiebedrijven, zwaar heeft 

getroffen, en benadrukt het belang van EU-steun om de economische groei aan te 

zwengelen door het scheppen van kwalitatief hoogwaardige banen te stimuleren; wijst 

voorts op de noodzaak om een gunstig regelgevingskader te bevorderen, in het bijzonder 

wat betreft de toegang tot financiering, belastingen en inclusieve sociale zekerheid voor 

alle spelers binnen kmo-structuren; benadrukt dat gerichte steun voor een gezonde 

herstructurering belangrijke positieve effecten kan hebben op het behoud van banen, en 

wijst er voorts op dat het belangrijk is om administratieve procedures voor 

familiebedrijven te vereenvoudigen, onder meer door het gebruik van one-stop-shop-

oplossingen; benadrukt het werkgelegenheidspotentieel van kmo´s in nieuwe en 

opkomende sectoren zoals de kringloopeconomie; onderstreept dat de overgang van een 

bedrijf van de ene generatie op de andere de belangrijkste uitdaging is waar 

familiebedrijven mee worden geconfronteerd en dat het daarom belangrijk is dat de 

lidstaten het rechtskader voor bedrijfsopvolging bij familiebedrijven proberen te 

verbeteren en de financiering van deze opvolging vergemakkelijken, teneinde 

liquiditeitsproblemen en gedwongen verkoop te voorkomen en het voortbestaan van 

familiebedrijven te verzekeren; benadrukt tegelijkertijd dat het rechtskader niet mag 

toestaan dat de rechten van werknemers, met inbegrip van hun sociale rechten, worden 

beperkt; 

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat familiebedrijven beter 

geïnformeerd worden over de internationale ontwikkelingsmogelijkheden en te zorgen 

voor een betere uitwisseling van ervaringen en goede praktijken, met name door middel 

van het Eures-programma ter bevordering van de grensoverschrijdende mobiliteit op de 

arbeidsmarkten, en zo de levensvatbaarheid en welvarendheid van familiebedrijven, die 

belangrijke werkverschaffers zijn, te stimuleren; onderstreept het belang van Eures-T voor 

het verstrekken van advies over de mogelijkheden inzake beroepsmobiliteit in 

grensregio´s en voor het verlenen van bijstand aan grenspendelaars bij juridische, 



 

AD\1059740NL.doc 7/10 PE546.701v03-00 

 NL 

administratieve en fiscale problemen ten gevolge van hun mobiliteit; 

9. wijst voorts op de noodzaak om andere problemen waar familiebedrijven mee kampen aan 

te pakken, zoals problemen bij het vinden en behouden van goed opgeleide 

arbeidskrachten, en op het belang van beter onderwijs in ondernemerschap en 

familiebedrijf-specifieke managementopleidingen; 

10. vestigt de aandacht op de belangrijke rol van familieboerderijen in de plattelandsgebieden 

van een groot aantal lidstaten en dringt bij de lidstaten aan op ondersteuning van 

bedrijfsopleidingen die specifiek gericht zijn op boeren; dringt in dit verband met name 

aan op steun voor opleidingsprojecten die bestemd zijn voor jonge ondernemers die 

familieboerderijen leiden en die gericht zijn op hun succesvolle betrokkenheid bij 

agrarische en regionale organisaties; 

11. dringt er bij de Commissie op aan om het voortbestaan op lange termijn van 

familiebedrijven te vergemakkelijken en te stimuleren en meer nadruk te leggen op het 

bieden van ondersteuning en begeleiding om de overdracht van en opvolging binnen 

familiebedrijven te vergemakkelijken; 

12. benadrukt dat familiebedrijven door het overlappen van de familie-, eigendoms- en 

zakelijke elementen, bepaalde specifieke kenmerken hebben waarmee rekening moet 

worden gehouden; onderstreept echter de noodzaak om op een eerlijke en maatschappelijk 

verantwoorde wijze iets te doen aan arbeidsrechtkwesties, sociaal beleid en sociale 

rechten zoals een beter genderevenwicht in bestuursraden, een gezonde balans tussen 

werk en privéleven en financiële participatie van werknemers; 

13. vraagt de lidstaten toepasbare en aanvaardbare oplossingen te vinden ten aanzien van 

successierechten voor familiebedrijven om ervoor te zorgen dat de betaling van deze 

successierechten het bedrijf niet in liquiditeitsproblemen brengt of een negatief effect 

heeft op het aantal werknemers of de duurzame ontwikkeling van het bedrijf onder de 

verantwoordelijkheid van de volgende generatie; 

14. roept de Commissie op om te blijven streven naar een betere uitvoering van reeds 

bestaande EU-aanbevelingen1 met betrekking tot de vereenvoudiging van het fiscale en 

regelgevingskader, teneinde het wettelijk klimaat voor opvolging te verbeteren; 

15. roept de Commissie en de lidstaten op tot verdere stimulering van de uitwisseling van 

beste praktijken ter ondersteuning van overdrachten van familiebedrijven, met name op 

het vlak van regelgeving; 

16. is van mening dat het raadzaam is om de toetreding te stimuleren van professionele 

externe managers om het beheer van het familiebedrijf te verbeteren; 

17. roept de Commissie en de lidstaten op om financiële participatie van werknemers te 

stimuleren, in lijn met de groeiende publieke erkenning van het nut van een dergelijke 

                                                 
1 De aanbeveling van 1994, de mededeling van 1998 en het forum van Lille, de Good Practice Guide (Gids voor 

goede praktijken) van 2003, de mededeling van de Commissie van 2006: Continuïteit door een nieuwe start. 
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participatie in het licht van de financiële en economische crisis; 

18. roept de Commissie op tot het actief bevorderen van gendergelijkheid in familiebedrijven 

met betrekking tot ondernemerschap, vaardigheden, leiderschap, overdracht en opvolging; 

verzoekt haar daartoe de bestaande administratieve structuren op het niveau van de 

lidstaten te benutten om de opzet te bevorderen van een one-stop-shop voor vrouwelijke 

ondernemers; roept tevens op tot het bieden van betere kinderopvang voor "ondernemende 

moeders"; 

19. wijst de Commissie erop dat de meeste familiebedrijven kmo's zijn en dat het daarom van 

cruciaal belang is dat het beginsel "Denk eerst klein" wordt toegepast teneinde de 

Europese wetgeving beter aan te passen aan de reële omstandigheden en behoeften van 

deze bedrijven en hen in staat te stellen te profiteren van de steunprogramma's en de 

maatregelen ter verlichting van de administratieve lasten; 

20. wijst de Commissie op de noodzaak van evenwichtige concurrentievoorwaarden voor alle 

bedrijven die in de EU actief zijn, terwijl het unieke karakter van familiebedrijven moet 

worden geëerbiedigd en bevorderd; 

21. benadrukt dat familiebedrijven eveneens de verantwoordelijkheid hebben om passende 

stageplaatsen of vergelijkbare beroepsbevorderende leerplaatsen aan te bieden en de bij- 

en nascholing van werknemers binnen hun bedrijf moeten bevorderen om het tekort aan 

vakkrachten tegen te gaan en het concept van een leven lang leren te ondersteunen; 

22. benadrukt het belang van de door de EU gefinancierde opleidingsprogramma's voor kleine 

ondernemers, die eigenaren van familiebedrijven in staat stellen hun bedrijven aan te 

passen aan een snel veranderende omgeving als gevolg van de toenemende wereldwijde 

economische integratie, de opkomst van nieuwe technologieën en de focus op een 

koolstofarme en groenere economie; 

23. dringt er bij de Commissie op aan een niet-wetgevende Europese familiestrategie op te 

stellen waarin volledig rekening wordt gehouden met de rol van ouders in 

familiebedrijven, waaronder de sociale en economische betekenis van "mompreneurs" en 

hun specifieke bijdrage aan de tenuitvoerlegging van beginselen op het gebied van eerlijk 

management, sociaal verantwoord ondernemen en een nieuwe, duurzame werkcultuur; 

24. verzoekt de Commissie om binnen DG Ondernemingen een speciale eenheid op te zetten 

voor het ondersteunen en voorlichten van familiebedrijven, met inbegrip van een centraal 

aanspreekpunt in elke lidstaat om te helpen bij het aanvragen van EU-subsidies en EU-

financiering, en voor het bieden van bedrijfsondersteuning; 

25. verzoekt de Commissie om in het Europees semester aanbevelingen aan de lidstaten op te 

nemen over hoe een eerlijk familiebedrijfsvriendelijk klimaat kan worden gecreëerd, met 

name op het gebied van belastingen, bedrijfsoverdracht en onderwijs in ondernemerschap; 

26. roept de Commissie op om in de gehele EU actief het familiebedrijfsmodel te promoten en 

er informatie over te verspreiden, bijvoorbeeld door het opzetten van een centraal 

aanspreekpunt voor familiebedrijven bij de Commissie en door het bevorderen van de 

overdracht van knowhow en beste praktijken tussen de lidstaten, en door zo goed mogelijk 
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gebruik te maken van programma's zoals "Erasmus voor jonge ondernemers"; 

27. moedigt de lidstaten aan een duidelijk rechtskader te bieden voor de formele en informele 

incidentele indienstneming van familieleden; 

28. moedigt de lidstaten aan om vergelijkbare sociale voorzieningen te treffen voor eigenaren 

en werknemers van familiebedrijven, als stimulans voor overdrachten van 

familiebedrijven. 
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