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Keuzes om uit de crisis te komen; versterk de kracht van familiebedrijven 
Oproep aan het Kabinet en de Tweede Kamer 

 
In haar inaugurele speech voor het Europees Parlement zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen het 
volgende over het belang van familiebedrijven voor de economie: 
 

"Denk aan familiebedrijven binnen de Europese Unie.  
Die zijn niet gebouwd op aandeelhouderswaarde of de volgende bonus. 

Familiebedrijven zijn gebouwd om te blijven voortbestaan, van generatie op generatie, om een eerlijk 
inkomen te bieden aan werknemers.  

Familiebedrijven zijn gebouwd op hun passie voor kwaliteit, traditie en innovatie." 
 

De twee moties over familiebedrijven die in december 2019 door de Tweede Kamer zijn aangenomen en 
voortvarend zijn opgepakt door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, onderstrepen de 
uitspraak van de commissievoorzitter. 
 
Dit alles speelde zich af voordat een pandemie leidde tot een intelligente lockdown. Nu zitten we midden in een 
economische en gezondheidscrisis. Nederland moet keuzes maken hoe deze crises te boven te komen. Het biedt 
kansen om onze economie en maatschappij uiteindelijk te versterken. Dan is het van groot belang dat 
ondernemers en familiebedrijven niet alleen werkgelegenheid kunnen vasthouden maar vooral ook kunnen 
blijven investeren en innoveren. Het voortzetten van de steunmaatregelen moet ervoor zorgen dat juist 
familiebedrijven de steun ontvangen die zij straks nodig hebben. Bedrijven die dankzij hun jarenlange of 
generatieslange opgebouwde weerstandsvermogen de eerste klappen zelf hebben opgevangen. Daarmee blijven 
banen behouden en blijft er ruimte om te investeren voor de lange termijn. 
 
Om dat doel te bereiken en Nederland weer sterk te maken heeft FBNed | Familiebedrijven Nederland de 
volgende aanbevelingen: 
 
- Blijf innovatie en vernieuwing stimuleren. Dat is essentieel voor het verdienvermogen van Nederland. 

Bijvoorbeeld met een (tijdelijke) verhoging van de WBSO-percentages en het verstevigen van fundamenteel 
en toegepast onderzoek. 
 

- Naast speciale steunmaatregelen voor start-ups zijn ook faciliteiten nodig voor innovatie-intensieve  
grown-ups: reeds lang bestaande (familie-)bedrijven, zowel op landelijk als regionaal niveau. 
 

- Handhaaf de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zodat ondernemingsvermogen niet fiscaal wordt afgeroomd 
bij het voortzetten van het familiebedrijf door de volgende generatie. Dat zorgt voor behoud van 
werkgelegenheid en voor het op peil houden van de investeringscapaciteit. 
 

- Realiseer een fiscaal gelijke behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen. Dat vergroot de 
financieringsmogelijkheden voor bedrijven maar ontmoedigt het aangaan van (te) grote schulden. 
 

- Laat nieuwe steunmaatregelen investeringen in duurzaamheid aanmoedigen, waardoor het 
weerstandsvermogen van een onderneming en de maatschappelijke impact toeneemt. Net zoals 
familiebedrijven zich blijven richten op de lange termijn en uit ervaring weten dat zich dat terugbetaalt. 
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