
OUDERS EN KINDEREN SPREKEN SAMEN 

OVER HET VERMOGEN 

Alle neuzen 
in dezelfde 
richting 
Wie de luxe heeft elke maand geld opzij te kunnen zetten voor 
zijn kinderen of kleinkinderen, kan beleggen over generaties 
heen. Vermogen wordt dan als een sneeuwbal die van een 
berg rolt en bijna vanzelf groter wordt. Wie belegt voor de vol
gende generaties, moet die daar op een bepaald moment ook 

bij betrekken. ILSE DE WITTE

p 14 september kondigde op
richter Yvon Chouinard aan 
dat de planeet aarde voortaan 
de enige aandeelhouder van 
Patagonia zou zijn. Het out
doorkledingmerk veranderde 
in 2018 zijn bedrijfsmissie nog 
naar: 'W e're in business to save 
our home planet'. Maar dat 
vond Chouinard niet ver ge
noeg gaan. De 84-jarige on
dernemer begon na te denken 
over zijn eigen sterfelijkheid. 
Alleen koos hij voor een vrij 
radicale oplossing voor het 
vraagstuk wat na zijn dood 
met de onderneming moet ge
beuren. 

gooien. Naar de beurs trek
ken, zou rampzalig geweest 
zijn. Er is te veel druk om 
winst op de korte termijn te 
maken, ten koste van vitaliteit 
en verantwoordelijkheid op 
de lange termijn", vindt 
Chouinard. 
Uiteindelijk droeg hij 100 
procent van de stemrechten 
van zijn aandelen in Patago
nia over aan Patagonia Purpo
se Trust, opgericht om de 
waarden van het bedrijf te be
schermen, én 100 procent van 
de economische waarde van 

C) OM DE TAFEL 

Kinderen moeten een 
leerproces doorlopen 
vooraleer ze als vol
waardige partners om 
de tafel kunnen zitten. 

de aandelen zonder stemrech
ten aan Holdfast Collective, 
een non-profitorganisatie die 
de klimaatcrisis bestrijdt en 
de natuur beschermt. Elk jaar 
zullen alle winstuitkeringen 
van Patagonia richting die 
non-profit vloeien. Het gaat 
om steward ownership, waar
bij de steward de missie van 
de onderneming en de belan-

"Patagonia verkopen en het 
geld doneren aan het goede 
doel was geen optie, want de 
nieuwe eigenaar van het be
drijf zou onze waarden en 
mensen overboord kunnen 

'Vroeger bleef veel onuitgesproken en was de pater 
familias de spin in het web, die als enige zicht had 
op het totaalplaatje. Nu is dat vaak anders' 
JO STREMERSCH, STREMERSCH, VAN BROEKHOVEN & PARTNERS 
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gen van alle stakeholders bewaakt. 
"Het is niet nieuw dat vermogende 
mensen goede doelen steunen. 
Denk aan de Bill & Melinda Gates 
Foundation, die al sinds de jaren 
negentig goede doelen steunt 
dankzij de winsten van Microsoft. 
De manier waarop is wel relatief 
nieuw", vindt onafhankelijk finan
cieel planner Jo Stremersch. 
De beslissingsmacht over de on
derneming wordt volledig geschei
den van de financiële belangen. Zo 
probeert Chouinard te vermijden 
dat na zijn dood beslissingen wor
den genomen die de aandeelhou
ders wel veel winst zouden ople
veren, maar niet zozeer de belan
gen van het bedrijf, de werkne-

mers en de planeet dienen. We be
schrijven in dit artikel de manie
ren waarop families een vermogen 
kunnen samenhouden en bepaalde 
familiewaarden of doelstellingen 
voor de lange termijn kunnen ver
ankeren. 

Opéénlijn 
De meeste mensen met wat geld 
willen hun kinderen of zelfs hun 
kleinkinderen betrekken bij het 
beheer van dat geld. Vaak willen 
ze samen met hun geld ook hun vi
sie doorgeven aan de volgende ge
neratie. Die visie kan over allerlei 
zaken gaan. "Stel dat je een kunst
collectie of een verzameling zeld
zame postzegels hebt, dan wil je 
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niet dat je kinderen die voor een 
appel en een ei verkopen na jouw 
dood", zegt Jo Stremersch. 
Voor welke waarden staat onze fa
milie en hoe wensen we die te rea
liseren ? Hoeveel procent van de 
portefeuille moet naar vastgoed, 
aandelen of obligaties gaan? Hoe
veel procent inkomsten willen we 
uit het vermogen halen en wat wil
len we daarmee financieren? Hoe
veel procent moet het vermogen 
elk jaar groeien? "Over al die zaken 
zitten alle familieleden het best op 
één lijn", zegt Stremersch. 
Hij geeft ook toe dat het niet altijd 
lukt om de neuzen in dezelfde 
richting te krijgen. Als er onvol
doende gemeenschappelijke basis 
is, dan zit er niet veel anders op 
dan het vermogen te verdelen na 
het overlijden van de ouders. 
"Soms zit een deel van het vermo
gen vast in vastgoed of in het fami
liebedrijf en is het moeilijk te ver
delen", merkt Stremersch. 
Andere redenen om als familie sa
men te zitten, is om gezamenlijke 
doelen te realiseren, maar ook om
dat u als familie sterker staat in on
derhandelingen met vermogens
beheerders, advocaten en finan
cieel adviseurs. "Hoe groter het 
vermogen, hoe beter je onderhan
delingspositie. Als je het vermogen 
verdeelt onder de kinderen, dan is 
er versnippering", zegt Stremer
sch. Beursgenoteerde holdings zo
als Sofina, Brederode, GBL, D'Iete
ren, Ackermans & van Haaren, 
Bois Sauvage en Floridienne tonen 
hoe groot een familiaal vermogen 
kan worden als het samen wordt 
gehouden. 

Meer transparantie 
Meestal is het niet de oudere gene
ratie die het meest met onze pla
neet begaan is. "Ik merk in de 
praktijk dat de jongere generaties 
meer bezig zijn met duurzaam be
leggen dan de oudere", zegt de e 
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medeoprichter van Stre
mersch, Van Broekhoven & 
Partners. "Het is van alle tij
den dat de jongere generatie 
de wereld wil verbeteren. In 
de jaren tachtig liep de jeugd 
mee in de protestmarsen te
gen de kernwapens, nu in kli
maatmarsen." 
"Ik zie dat mensen op een be
paalde leeftijd bereid zijn om 
de tafel te gaan zitten met hun 
kinderen. Soms is dat op 65 of 
70 jaar, soms hebben gezonde 
en actieve 80-jarigen de touw
tjes nog strak in handen. 
Vroeger bleef veel onuitge
sproken en was de pater fami
lias de spin in het web, die als 
enige zicht had op het totaal
plaatje. Nu is dat vaak anders, 
is er meer transparantie en 
komt iedereen met een open 
vizier aan tafel om mee te dis
cussiëren over de bestemming 
van het familiaal vermogen", 
vindt Stremersch. 
De tijd dat de pater familias 
besliste wat met het familie
fortuin moest gebeuren, lijkt 
voorbij, en dat is misschien 
maar goed ook. "Ouders kun
nen hun kinderen veel leren 
over geld, maar ouders kun
nen ook van hun kinderen le
ren", vindt Stremersch. Hoe 
vaak helpen kinderen hun 
ouders niet op weg met nieu
we technologie? Jongeren 
staan ook sneller open voor 
nieuwigheden. Volgens Stre
mersch nemen vrouwen vaker 
dan mannen het bredere pla
tje in ogenschouw. Zij zullen 
meer openstaan voor de be
kommernis van de kinderen 
om de ecologische voetafdruk 
van de portefeuille. De stem
men van de vrouwen en de 
jongeren in de familie verrij
ken de discussie over wat met 
het geld moet gebeuren. 
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Diverse stemmen 

Ook op het gebied van duur
zaam beleggen zijn diverse 
stemmen een meerwaarde. 
"De kinderen zullen mis
schien met een zekere naïvi
teit duurzaamheid eisen voor 
beleggingen, terwijl ouders 
met meer ervaring in de finan
ciële wereld zullen wijzen op 
de risico's van greenwashing 
en de hype van duurzaam be
leggen", zegt Stremersch. Hij 
voegt eraan toe dat sommige 
klanten door de oorlog in Oek
raïne en de energiecrisis hun 
principes overboord hebben 
gegooid, met investeringen in 
producenten van fossiele 
brandstoffen en wapenfabri
kanten. 

Matthieu Janssens, specialist 
estate planning bij het family 
office Truncus, verwijst ook 
naar de verschillende invul
ling die de generaties aan 
duurzaamheid geven. 
''.Jonge mensen zullen sneller 
geneigd zijn hun geld te 
investeren in een risicovolle 
start-up, die wel aan oplossin
gen voor de klimaatverande
ring werkt maar nog geen 
winst maakt, terwijl oudere 
mensen vaak pragmatischer 
zullen zijn en zeggen: ik stop 
mijn geld in een gevestigde 
waarde, zoals de beursgeno
teerde energiereus Tota!Ener
gies, die zich probeert aan te 
passen aan de energietransi
tie." 

(DFAMILIE 
De stemmen van 

de vrouwen en de 

jongeren verrijken 

de discussie over wat 

met het geld moet 

gebeuren. 
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verdeling van het geld van de 
ouders, die als scheidsrechter 
tussen de kinderen kunnen 
optreden", meent Stremersch. 
Een maatschap is de meest 
eenvoudige structuur om een 
familiefortuin in onder te 
brengen, maar het is wel een 
vennootschap die een boek
houding moet voeren. "Als je 
je vermogen in een maatschap 
steekt, en een deel van de aan
delen aan de kinderen 
schenkt, kunnen zij eerst van
op de achterbank meekijken 
en later het stuur overnemen", 
zegt Stremersch. Matthieu 
Janssens legt uit dat ouders in 
de bestuursregeling in ver
schillende fasen kunnen voor
zien. "In een eerste fase kun
nen ze de kinderen tonen hoe 
zij het doen en alle stemmen 
bij zich houden. In een twee
de fase worden de kinderen 
evenwaardige partners, met 
evenveel stemmen, en in een 
derde fase zetten de ouders 
een stap opzij, krijgen de kin
deren alle stemmen, en spelen 
de ouders enkel nog een advi
serende rol!' 
"Als ouders de volledige con
trole en zeggenschap willen 
houden over een schenking, 
moeten ze wel opletten voor 
de fiscus", geeft Stremersch 
nog mee. "Die kan besluiten 
dat er dan geen sprake is ge
weest van een schenking en 
bij een overlijden erfbelasting 
aanrekenen op het volledige 
vermogen." 
Een coöperatieve vennoot
schap of een gewone ven
nootschap is ook een optie, al 
zijn de administratieve ver
plichtingen daar nog iets 
zwaarder dan voor de maat
schap. 
"Bij een vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid komt 
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vennootschapsbelasting kij
ken. De maatschap is fiscaal 
transparant, zodat de aandeel
houders gewoon belasting 
moeten betalen op hun deel 
van de inkomsten via de per
sonenbelasting", voegt Mat
thieu Janssens toe. ''Voor on
dernemers die al heel hun 
professionele leven gewend 
zijn met een vennootschap te 
werken, is het maar een kleine 
stap ook het familiale vermo
gen in een vennootschap on
der te brengen. Vaak zullen ze 
een vennootschap boven een 
bestaande managementven
nootschap plaatsen voor het 
privégedeelte van hun vermo
gen." Als er geen operationele 
activiteiten in een vennoot
schap zitten, maar enkel aan
delen in dochtervennoot
schappen, dan spreken we 
over een holding. 
"Als het om minder dan een 
half miljoen euro gaat, wegen 
de kosten van zo'n structuur 
meestal niet op tegen de voor-

'Als de leden van een familie er 
altijd goed in slagen discussies 
uit te praten en in consensus 
te beslissen, dan hoeft er niet 
altijd een structuur te worden 
opgezet' MATTHIEU JANSSENS, TRUNCUS

delen. Ik zou zelfs zeggen dat 
1 à 2 miljoen euro aan vermo
gen het minimum is om 
kostenefficiënt een maatschap 
op te richten. Maar het is 
moeilijk er bedragen op te kle
ven. Je moet het geval per ge
val bekijken", aldus Matthieu 
Janssens. ''Voor een stichting 

zou ik doorgaans zeggen dat je 
minstens 10 miljoen euro aan 
vermogen moet hebben!' 
Een stichting is een speciale 
rechtsvorm met rechtsper
soonlijkheid. "De Belgische 
private stichting kan zeer nut
tig zijn om bepaalde familiale 
belangen te beschermen, zoals 
patrimonium of zorgbehoe
vend en. Families kunnen ook 
kiezen voor de Nederlandse 
stichting met certificering en 
administratievoorwaarden. 
Vroeger kozen vermogende 
families vaak voor die 'kaas
route', omdat het kader hier 
nog niet bestond, maar nu 
kunnen beide stichtingen met 
elkaar concurreren.'Ze heb
ben elk hun voor- en nadelen", 
weet Stremersch. De stichten
de families Boone en Stevens 
beheren bijvoorbeeld nog 
steeds de helft van de aande
len van de koekjesfabrikant 
Lotus Bakeries via een Neder
landse STAK of Stichting Ad
ministratiekantoor. 
De aandelen van het bedrijf 
staan op de balans van de 
stichting en de familieleden 
krijgen in ruil voor hun aan
delen in het bedrijf certifica
ten met economische rechten 
van de stichting. De certifi
caathouders krijgen bijvoor
beeld de dividenden die het 
bedrijf uitkeert of bij een ver
koop van hun certificaten krij
gen ze de waarde van de aan
delen uitbetaald. De visie van 
de stichtende familie is veran
kerd en de bestuurders van de 
stichting voeren die uit. "De 
organisatie is een pak zwaar
der dan bij een maatschap en 
er komen meer regels bij kij
ken, maar het controlevoorbe
houd wordt juridisch nog 
sterker verankerd", stelt Jans
sens. O 


