Editoriaal
De fami liale onder neming
steunen…
De laatste dagen kreeg de familiale onderneming
heel wat aandacht van de politieke en economische
wereld.
Naar aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan
van de Groep D’Ieteren werd immers een overleg- en
discussieforum georganiseerd over het belang van de
ondernemingen met een familiaal karakter in het
sociaal-economisch Belgisch, Europees en internationaal landschap.
Op dat Forum werd terecht herhaald hoe belangrijk
de familiale ondernemingen zijn. In de Top 100 vertegenwoordigen zij immers 40 % van de gecumuleerde
omzet en meer dan 50 % van de tewerkstelling. Naast
deze indrukwekkende cijfers kenmerken de familiale
ondernemingen zich tevens door een lange ervaring,
want de helft van hen bestaat al langer dan 50 jaar
en meer dan één derde zelfs langer dan 100 jaar. Een
mooi bewijs dat deze ondernemingen een lang leven
beschoren zijn en het mogelijk maken om een degelijke economisch structuur uit te bouwen.
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Een ander initiatief heeft
ons nog gesterkt in deze overtuiging. Onlangs werd
immers een ontwerpcode van behoorlijk bestuur voor
niet-beursgenoteerde ondernemingen en kmo’s ter
inzage voorgelegd aan het publiek.
Wij kennen deze problematiek maar al te goed, want
reeds in 1999 hebben wij de eerste aanbevelingen
gepubliceerd voor een deugdelijk bestuur van kmo’s
en in 2004 heeft een werkgroep waarvan ons
Instituut, de Koninklijke Federatie van het Belgisch
Notariaat en UNIZO deel uitmaakten, een reeks praktische adviezen ten behoeve van de bedrijfsleiders
van KMO’s ingezameld en uitgewerkt in een gids die
ter beschikking werd gesteld van onze leden.

Rekening houdend met al deze vaststellingen moet
ons beroep dat gericht is op de adviesverlening aan
de ondernemingen, zijn aanwezigheid aan de zijde
van de bedrijfsleiders van deze familiale vennootschappen nog meer in de verf zetten. Daarbij denken
wij niet alleen aan de nieuwe generaties die moeten
worden aangemoedigd om de continuïteit van het
bedrijf te verzekeren, maar ook aan de huidige generatie die moet worden geholpen bij het beheer van de
onderneming, alsook aan de kwesties van erfopvolging om de overgang van de ene generatie op de
andere zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Het ligt voor de hand dat we op die manier voort
moeten werken en de opstelling van de Code Buysse
over de Corporate Governance voor niet-beursgenoteerde ondernemingen en kmo’s actief moeten
steunen. Al deze werkzaamheden en alle nuttige
informatie voor ons beroep zal u binnenkort terugvinden in de nieuwe elektronische versie van IAB-Info
die u, na onze algemene vergadering, één maal per
week via e-mail zal ontvangen. ¶

Ons beroep speelt hierin een essentiële rol. Gezien de
kwaliteit van onze vaardigheden, dankzij een permanente opleiding, en van het vertrouwen moeten wij
het middelpunt vormen van deze belangrijke discussies over het voortbestaan van een belangrijk facet
van de economische bedrijvigheid in ons land.
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