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Wat doe je als commissaris als het er écht op aankomt? 

Hoe ver kun en moet je gaan met toezicht bij een familieonderneming? 

Zware tijden in het familiebedrijf vragen om een zwaardere commissarissenrol: 

minder advies, meer toezicht. Een precaire balans tussen commitment, 

vertrouwen en onafhankelijkheid, zo bleek tijdens het zevende seminar van 

Custom Management Interim Directeuren en Mesa family business consultants op 

donderdag 14 april 2016 op landgoed Anderstein in Maarsbergen. 

Opvolgingsperikelen, bedreiging van de continuïteit door een economische crisis, conflicten 

binnen de familie of onvolgroeide governance: familiebedrijven ontmoeten talloze valkuilen op 

hun mooie, maar lastig begaanbare weg. Zeventig procent van de familiebedrijven overleeft de 

overdracht van de eerste naar de tweede generatie niet. Na de tweede generatiewisseling weet 

nog maar dertien procent zich als familiebedrijf te handhaven en na de derde overdracht nog 

slechts drie procent1. Het is dus een bumpy road, al zijn er gelukkig ook familiebedrijven die 

inmiddels kunnen terugkijken op een rijke historie. 

Anno 1662 

De aanwezige commissarissen bij het inmiddels zevende seminar van Custom Management en 

Mesa weerspiegelen die diversiteit, blijkt uit een snelle telling van Francois Carstens van Mesa. 

Ze vertegenwoordigen voor het merendeel relatief jonge bedrijven waar de eerste, tweede of 

derde generatie aan het roer staat, maar in de zaal bevinden zich ook bestuurders en 

commissarissen bij familiebedrijven met koninklijke status (en dus een historie van honderd 

jaar of meer): het oudste familiebedrijf dateert van 1662, de ‘runner-up’ van 1695. ‘Wat is het 

geheim van een familiebedrijf dat al wordt geleid door de veertiende generatie?’, luidt de 

retorische vraag van Carstens. ‘En heeft de familie na al die tijd bewezen het bedrijf zelf 

succesvol te kunnen leiden, of kan een commissaris toch nog steeds meerwaarde toevoegen?’ Je 

kunt de redenering ook omdraaien: misschien zijn familiebedrijven juist mede zover gekomen, 

omdát ze een raad van commissarissen hebben. Dat is zeker cruciaal als het er écht op aankomt 

en het voortbestaan van het bedrijf wordt bedreigd binnen onderneming, familie of eigendom. 

Wat doe je dan als commissaris, luidt het seminarthema: wanneer verschuift je rol van adviseur 

naar die van toezichthouder? Hoe ver kun en moet je daarin gaan, in de wetenschap dat de 

familie als aandeelhouder altijd het laatste woord heeft? 

Bij de afdeling Intensief Beheer 

De eerste gastspreker belicht die problematiek vanuit zijn perspectief als directeur van een 

relatief jong familiebedrijf. Nadat zijn vader bijna vijf decennia geleden een tweedehands 

vrachtwagen kocht voor het vervoer van hout, is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een 

internationaal actief logistiek dienstverlener. Vader had een hiërarchische leiderschapsstijl en 

een dominante invloed op de strategie. Dat leidde tot stevige discussies met zijn zoon, die 

inmiddels bij het bedrijf was komen werken. Om conflicten te vermijden, werd besloten om de 

verantwoordelijkheden van vader en zoon over verschillende vestigingen te verdelen. Als vader 

onverwacht komt te overlijden, staat de tweede generatie er plotseling alleen voor, terwijl de 

economische crisis de resultaten onder druk zet en de organisatie moet worden aangepast om 

de problemen het hoofd te bieden. ‘Het was een moeilijke periode, niet alleen emotioneel, maar 

ook zakelijk’, aldus de directeur.  



 

Het bedrijf komt zelfs terecht bij de afdeling Intensief Beheer van de bank. Er wordt hard 

gewerkt aan herstel: de strategie wordt herijkt, de organisatie wordt geprofessionaliseerd en het 

ondernemerschap wordt lager in de organisatie gelegd. Een jaar later zijn de activiteiten alweer 

winstgevend en weer een jaar later is het bedrijf terug bij normaal beheer. 

Raad van advies wordt raad van commissarissen 

De raad van commissarissen heeft een belangrijke rol gespeeld toen het er echt op aankwam, 

aldus de directeur. Het bedrijf had eerst een raad van advies, zoals veel jonge familiebedrijven. 

De directeur zette deze echter al snel om in een raad van commissarissen. ‘Een raad van advies 

opereert afstandelijker dan een raad van commissarissen, die een wettelijke 

verantwoordelijkheid draagt, aansprakelijk is en daardoor meer betrokkenheid toont. Een raad 

van commissarissen zit dichter op de directie. ‘Is dat ook wel eens lastig?’, wil de zaal weten. 

‘Natuurlijk wil je als ondernemer wel eens sneller handelen dan de raad van commissarissen en 

vind je dat deze vertragend werkt’, lacht de directeur. ‘Maar ik vind het ook prettig om een 

klankbord te hebben en een andere kijk op de zaak te krijgen. Soms komen de commissarissen 

met een opmerking of zienswijze waarmee je het niet eens bent en dan word je juist getriggerd 

om het tegendeel te bewijzen. Bovendien zijn commissarissen belangrijk voor de uitstraling naar 

buiten.’ 

Afscheid nemen van niet-functionerend familielid 

De commissarissen begeleidden de directie bijvoorbeeld bij de besprekingen met de bank, toen 

het bedrijf nog onder Intensief Beheer viel. Hun senioriteit, levenservaring en zichtbare 

ondersteuning van strategie en directie droeg bij aan het cruciale vertrouwen van de bank in de 

moeilijke periode. Daarnaast kon de directeur met hen sparren over operationele vraagstukken, 

zoals de prijsstelling voor een belangrijke tender en een overname. Maar de belangrijkste rol 

speelde de raad bij een gevoelige familiekwestie: de portefeuille Financiën binnen het MT was in 

handen van een familielid dat niet de gewenste kwaliteit in huis had voor deze functie. Na een 

persoonlijk gesprek met het betreffende familielid, uitten directie en commissarissen hun 

zorgen hierover op de aandeelhoudersvergadering. ‘De commissarissen hebben de gang van 

zaken op die vergadering goed ingeleid bij de familieaandeelhouders en ook verder goed 

begeleid’, blikt de directeur terug. Er werd besloten tot een extern assessment. Daaruit bleek het 

familielid inderdaad niet de vereiste kwaliteit te kunnen leveren. Daarna kon een extern 

financieel manager worden benoemd, die direct na zijn aantreden een cultuurverandering in 

gang zette. Ook bij dat proces heeft de rvc een belangrijke rol gespeeld. ‘Een lastige situatie, die 

de commissarissen in goede banen hebben weten te leiden’, evalueert Herman Hovestad van 

Custom Management. 

Recept voor toezicht in familiebedrijven  

Men neme: oplossingsgerichtheid, commitment, vertrouwen en onafhankelijkheid. Voeg toe: een 

scherp oog voor risico’s en gevoel voor een integere cultuur. Mix alles goed door elkaar. Maak af 

met een flinke scheut evenwichtige governance en een handvol bevoegdheden. Zie daar het 

recept van de tweede gastspreker voor de functie van commissaris in een omgeving waar de 

aandeelhouder het laatste woord heeft, maar de commissaris de plicht (en het recht) heeft om 

zijn wettelijke taak naar behoren te vervullen en goed toezicht te houden. Zeker in situaties 

waarin het erop aankomt, zoals interne spanningen en conflicten door een eroderend 

verdienmodel, onenigheid over de strategie, een acute continuïteitscrisis of een incompetente 

directie2.   



 

Het kan ook gaan knellen door spanningen tussen de familieonderneming en de buitenwereld: 

zo brengt een bedreiging van de continuïteit de onderneming in conflict met banken en bonden, 

of krijgt het bedrijf te maken met externe toezichthouders en overheden door het niet voldoen 

aan wet- en regelgeving. In zulke situaties heeft het recept voor goed toezicht extra pit nodig: 

voeg een forse schep verhoogde paraatheid en een snufje Fingerspitzengefühl voor opkomende 

problemen toe, draai het gas onder de snelkookpan hoger, intensiveer in- en externe 

gesprekken, houd het oog op de kookwekker (tijdige informatie) en monitor de voortgang op het 

fornuis nauwlettend.  

Versterkte dijkbewaking  

Als accountant, adviseur, private equity-investeerder en huidig commissaris bij verschillende 

(familie)bedrijven, heeft de tweede gastspreker alle scenario’s al een keer voorbij zien komen. 

Zoals de problematische opvolging, waarbij de vader zijn onervaren zoon voor de voeten blijft 

lopen. Rol van de commissarissen: rust creëren, de stappen van het opvolgingsproces vastleggen 

en bewaken, vader goed informeren over het reilen en zeilen van de onderneming en periodiek 

wederzijds overleg en aandelenoverdracht plannen. Of een bedreiging van de continuïteit door 

het teruglopen van de resultaten. Rol commissarissen: bewustmaking directie van de ernst van 

de problemen en bovenop operatie en crisismanagement zitten. ‘Ga de problemen niet uit de 

weg en doe als commissarissen mee aan de versterkte dijkbewaking’, adviseert de tweede 

gastspreker. Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld dat hij meemaakte heeft te 

maken met externe spanningen door het niet voldoen aan internationale regelgeving bij 

zakendoen over de grens. De leerzame minicasus speelde zich af bij een internationaal 

opererende familieonderneming. De accountant heeft een onverschuldigde betaling van een 

paar ton vanuit een exotisch eiland gesignaleerd en waarschuwt de raad van commissarissen 

voor het risico van witwassen en schending van een internationale handelsboycot. Hij eist een 

forensisch onderzoek, omdat er zeer hoge boetes staan op het niet voldoen aan de strenge 

regelgeving op dit gebied. De commissarissen gaan akkoord met het onderzoek, hoewel directie 

en aandeelhouders van het familiebedrijf dat een zeer ingrijpende maatregel vinden en in eerste 

instantie onvoldoende doordrongen zijn van de ernst van het probleem. 

‘Luistert de directie niet? Treed dan af’ 

Er lag dus een belangrijke taak voor de commissarissen: iedereen aan boord houden en 

vertrouwen creëren. Zowel bij directie en aandeelhouders als bij de externe instanties, zoals de 

accountant en de bank. De raad van commissarissen fungeerde zelfs als een go-between toen er 

spanning op de relatie tussen in- en externe gesprekspartners kwam te staan. Gelukkig bleek uit 

het forensisch onderzoek dat er geen sprake was van witwassen of een handelsboycot: alles was 

uitlegbaar en oplosbaar. Maar daarmee was de kous nog niet af voor de commissarissen: de 

interne procedures voor internationale compliance en integriteit (vooral bij de deal-gerichte 

commerciële afdeling) moesten worden versterkt en er moest meer aandacht komen voor de 

tone at the top en cultuur en gedrag. ‘Je moet er als commissarissen immers voor zorgen dat 

directie en aandeelhouders een volgende keer integriteitsproblemen eerder serieus nemen, 

anders brengen ze de onderneming in gevaar.’ Daarbij is het zaak dat de directie bereid is tot 

luisteren, aldus de commissaris. ‘Anders moet je aftreden. Dat heb ik eens bij een ander bedrijf 

gedaan, toen de directie geen begrip had voor mijn zeer redelijke standpunt. Je moet niet te snel 

met opstappen dreigen, maar als er geen werkbare relatie meer is, houdt het op.’ 

  



Zes typen commissarissen 

Hoe kijkt een buitenstaander tegen familiebedrijven en de rol van commissarissen aan, als het 

erom spant? De derde gastspreker heeft daar uitgesproken ideeën over, als verantwoordelijk 

manager voor Nederlandse familiebedrijven op de afdeling Bijzonder Beheer van een grootbank. 

Tachtig procent van de bedrijven komt de problemen overigens weer te boven. Een dip hoeft dus 

niet het einde te betekenen, zeker niet bij familiebedrijven in 

hun soms lange historie. Maar de bankier ziet wel een paar 

kwetsbare kanten: bestuurders uit de familie zijn niet altijd 

professioneel, familieperikelen kunnen het ondernemingsbeleid 

doorkruisen, de drijfveren zijn niet altijd zakelijk, maar soms 

ego-gedreven, emoties spelen een grote rol, net als de 

keukentafel en mensen van buiten worden niet altijd 

getolereerd. Eigenlijk vallen ook onafhankelijke commissarissen 

in die laatste categorie, hoewel ze als ‘betrokken buitenstaander’ een aparte positie innemen. De 

bankier heeft ze in de loop der jaren in alle soorten en maten voorbij zien trekken. Zijn 

typologie:  

• De grote baas 

Bij een familiebedrijf staat de tweede generatie aan het roer: drie broers, allemaal lid van de 

directie. De oudste broer is formeel de baas, de jongste is gefrustreerd omdat hij wel de grootste 

capaciteiten, maar niet de hoogste positie heeft. Maar de eigenlijke baas is de dominante 

commissaris: hij zit er al vijftien jaar, bepaalt wat er gebeurt en slaat met de vuist op tafel, slaafs 

gevolgd door de drie broers. 

• De commissaris op een zijspoor 

De jonge directie van een familiebedrijf laat zich bijstaan door een raad van commissarissen, een 

raad van advies, drie consultants en een bankier aan wie regelmatig advies gevraagd wordt. In 

dat woud van adviseurs is de rol van de commissarissen met twee vergaderingen per jaar nog 

slechts een louter formele: ze zijn niet meer aangehaakt bij de gang van zaken en kijken 

machteloos toe vanaf de zijlijn. 

• De daadkrachtige commissaris 

De dga van een familiebedrijf in crisis trekt een interim-bestuurder aan om de boel vlot te 

trekken. Zijn commissaris stapt naar een ‘vrindje’ in de top van de bank en passeert daarmee 

niet alleen de afdeling Bijzonder Beheer, maar ook zijn eigen bestuurder. De bankier: ‘Als een 

commissaris dergelijk zwaar geschut in stelling brengt, of zelf bij ons aan tafel aanschuift, 

beschouwen we dat als een signaal dat die commissaris kennelijk geen vertrouwen heeft in zijn 

bestuurder. Pas daar dus mee op De bestuurder moet in charge zijn, niet zijn commissaris. Die 

moeten we als bank eigenlijk niet zien.’ 

• De bemoeial 

Tien jaar ceo en aandeelhouder geweest van het familiebedrijf en vervolgens zitting nemen in de 

raad van commissarissen: dan kun je vaak moeilijk afstand nemen. De bewuste commissaris 

benoemde en ontsloeg in korte tijd twee ceo’s en drie cfo’s van buiten. Gevolg: een stuurloos 

bedrijf, dat het vertrouwen van de bank volledig kwijtraakte. 

 



• De standvastige commissaris 

De zeven neven in een familiebedrijf (structuurvennootschap) leiden elk een business unit, maar 

kunnen niet de holding besturen. De commissaris benoemt een interim-bestuurder, die terstond 

signaleert dat een van de neven niet functioneert en hem vervangt. De neven kunnen de interim-

bestuurder zelf niet ontslaan en dringen daar op aan bij de commissaris. Die is echter 

standvastig, waarop de neven hem eruit gooien en een bevriende commissaris ‘van de 

biljartvereniging’ benoemen. Vanaf dat moment wordt de onderneming geleid door marionetten.  

• Het uithangbord 

Klassiek: een oud-minister of -staatssecretaris wordt benoemd bij een familiebedrijf vanwege 

diens naam en uitstraling. Hij of zij wordt niet betrokken bij het beleid, drinkt alleen koffie en 

rookt sigaren. Zodra het lastig wordt, weet dit uithangbord niet hoe snel hij of zij zich uit de 

voeten moet maken.’ 

Liever adviseur, zonder aansprakelijkheid? 

De bankier besluit met een paar klemmende dilemma’s. Eén daarvan: Kan een commissaris wel 

de wettelijke aansprakelijkheid dragen voor een (vaak) minder professioneel/zakelijk 

georganiseerde en geleide onderneming als een familiebedrijf? Dat sluit direct aan op zijn 

stelling dat de commissaris bij een familiebedrijf misschien wel gewoon een adviseur moet zijn, 

zonder aansprakelijkstelling. 

‘Familie is ziel bedrijf’ 

Voer voor de discussie met het panel van de drie gastsprekers en de zaal, onder leiding van 

Maurits Bruel van Mesa. ‘Ook een adviseur die de facto functioneert als een commissaris en van 

de gang van zaken op de hoogte is, kan door de curator aansprakelijk worden gesteld’, klinkt het 

uit de zaal. ‘Als adviseur ben je juist nog kwetsbaarder, omdat je geen 

aansprakelijkheidsverzekering hebt.’ Als Bruel vervolgens vraagt naar de echt moeilijke 

momenten, waarop commissarissen van familiebedrijven meerwaarde kunnen toevoegen, 

beweegt de discussie zich al snel richting de aandeelhouders binnen de familie en de spanningen 

die zich kunnen openbaren tussen eigendom en leiding van het bedrijf. ‘Zet de aandeelhouders 

op afstand van de dagelijkse gang van zaken, met de bevoegdheden om de directie te benoemen 

en te ontslaan’, luidt een opmerking uit de zaal. Veel succesvolle familiebedrijven, groot en klein, 

worden jarenlang door een externe directie geleid. Bruel werpt tegen dat het ook dán juist de 

kunst is om familieaandeelhouders bij het bedrijf te betrekken. Ook een commissaris in de zaal is 

die mening toegedaan en typeert de familie als ‘de ziel van het bedrijf: het gezicht naar het 

bedrijf en de cultuurdrager voor de medewerkers’. De repliek van een andere commissaris: ‘Je 

moet de waarden van de voorvaderen dan wél kunnen opwaarderen naar een eigentijdse 

cultuur. Anders wordt er juist waarde en uiteindelijk werkgelegenheid vernietigd.’ 

Family ties policy 

Eigentijds en verantwoord aandeelhouderschap moet dus tijdig en periodiek worden 

geagendeerd, luidt de communis opinio. Formeel, maar ook informeel: ‘Je kunt zaken ook 

indruppelen.’ De family ties moeten goed worden geregeld, bijvoorbeeld in een familiestatuut. 

Een relevante vraag voor de rvc is dan ook: hoe wordt er omgegaan met de familiebanden in het 

bedrijf? Zo kan worden gedacht aan het formuleren van een family ties policy. Het is aan de rvc 

om het belang daarvan aan te kaarten.  



 

Daarnaast moet de RvC bewaken dat de familie goed voorbereid is op de impact van 

veranderingen van buiten, zoals het aantrekken van een extern manager. Ook zulke 

veranderingen vormen momenten waar het erop aankomt. Verder moeten commissarissen 

periodiek stilstaan bij de vraag of de familie onder alle omstandigheden per se eigenaar moet 

blijven van het bedrijf. Uit de zaal kwam bijvoorbeeld de vraag of vererving van de aandelen wel 

altijd goed uitpakt voor een familie en omgekeerd: of het bedrijf in een opvolgende generatie de 

aandeelhouders krijgt die het verdient. De ultieme vraag daarbij luidt: is de familie er voor het 

bedrijf, of het bedrijf voor de familie? 

Proactieve houding bij spanningen 

Het aandeelhouderschap kan dan ook gezien worden als een aparte verantwoordelijkheid voor 

commissarissen, zowel het aan de orde blijven stellen van de meerwaarde daarvan, als het 

bewaken van de verhoudingen tussen aandeelhouders onderling en met de leiding van het 

familiebedrijf. Commissarissen moeten proberen helder te krijgen waar aandeelhouders op 

aansturen. Verder spelen ze een belangrijke rol bij het managen van de complexiteit, dominantie 

en verschillen van inzicht binnen de aandeelhoudersdynamiek en moeten ze een proactieve 

houding tonen bij spanningen. Het is dan ook aan te bevelen om duidelijke afspraken te maken 

over de rol van de rvc voor een termijn van drie tot vijf jaar en die periodiek te herzien. Veel 

problemen ontstaan immers niet acuut, maar op de lange(re) termijn. De beginafspraken 

moeten zo nodig op elk moment kunnen worden bijgesteld. Het is aan de rvc om dat proces te 

bewaken. 

Meer vrouwelijke en jongere commissarissen graag! 

Commissarissen van familiebedrijven krijgen zowel te maken met technische, als met 

persoonlijke momenten waarbij het erop aankomt. De persoonlijke momenten zijn het zwaarst, 

luidt de unanieme mening van de commissarissen in de zaal. Dan moet er immers nadrukkelijk 

rekening worden gehouden met sentimenten en individuele belangen. Bijvoorbeeld wanneer de 

familieleden in het bedrijf de zakelijke transitie naar een volgende fase in de levenscyclus niet 

kunnen bijbenen en naar een exit moeten worden begeleid. Juist daar bewijst zich de waarde 

van de commissaris als toezichthouder. Die commissaris zou vaker een vrouw of een jongere 

mogen zijn, wordt er opgemerkt. Juist zij kunnen een goede rol spelen in de familiedynamiek en 

bij transities. ‘In deze tijd van Big Data, moeten we bij de bemensing van raden van 

commissarissen niet in de oude sfeer blijven hangen. We hebben ook mannen en vrouwen nodig 

die jonger zijn dan 45 jaar, want de volgende generatie heeft meer voeling met de 

ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.’ 

Tot slot wordt er nog eens gewezen op de brede verantwoordelijkheid van commissarissen: ook 

bij familiebedrijven en expliciet bij structuurvennootschappen dienen ze niet alleen de belangen 

van de aandeelhouders te behartigen, maar ook die van de andere stakeholders. ‘Je zit er als 

commissaris van een familiebedrijf ook voor de werkgelegenheid’, wordt benadrukt. Zéker in 

situaties waarin het erop aankomt. 
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