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Familiebedrijven goed voor kwart van omzet 'BV
Nederland'
Familiebedrijven zorgden in 2018 voor een kwart van de omzet van alle niet- nanciële bedrijven.
Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste cijfers over de rol van familiebedrijven.
Die zijn gemiddeld wat ouder dan andere bedrijven en zijn minder vaak in de grote steden te vinden.
Het CBS de nieert een familiebedrijf als een onderneming waarbij één familie direct of indirect de meerderheid van de
zeggenschap heeft en betrokken is bij het bestuur. Zzp'ers worden door het statistiekbureau niet in dezelfde groep
geschaard.
De meeste bedrijven in Nederland hebben tussen de twee en vijftig werknemers. Van die groep is ruim twee derde een
familiebedrijf. Die waren goed voor 43 procent van de totale omzet. Als bedrijven groter zijn, is de kans kleiner dat ze
een familiebedrijf zijn. Bij bedrijven met meer dan 250 werknemers waren familiebedrijven goed voor 13 procent van
de omzet.
In totaal waren er begin 2018 haast 273.000 familiebedrijven. Daarvan waren 195.000 actief buiten de nanciële
sector. Die groep was goed voor 403 miljard euro omzet in 2018. Familiebedrijven waren daarnaast goed voor haast 2,5
miljoen banen, wat ruim 29 procent van alle banen voor werknemers is.
Opvallend is verder dat familiebedrijven relatief veel voorkomen buiten de Randstad. Met name op de Waddeneilanden
en in de provincies Zeeland, Limburg, Gelderland en Overijssel hebben verhoudingsgewijs veel familiebedrijven. Ook
voor vissersplaatsen gaat dit op.
Uit een onderzoek van televisieprogramma Stand van Nederland onder vijftig familiebedrijven blijkt verder dat die
ondernemingen nauwelijks mensen hebben ontslagen tijdens de coronacrisis terwijl er wel vaak ink omzetverlies
was. Opvallend vaak begonnen ze andere activiteiten om de klappen op te vangen en het personeel aan het werk te
kunnen houden.
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Familiebedrijven vrezen loon-prijsspiraal door inflatie
Driekwart van de directeuren van Nederlandse familiebedrijven verwacht dat
Nederland in een loon-prijsspiraal terecht zal komen door de huidige in atie.
Tweederde... 
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'Familiebedrijven presteren beter door informeel
management'
Door de inzet van informele managementtechnieken presteren
familiebedrijven in termen van nanciële performance, productiviteit en
innovatie signi cant beter. 

NIEUWS

17 februari 2022

Familiebedrijven bezorgd over regeling
bedrijfsopvolging
Bijna de helft van de familiebedrijven (44 procent) verwacht dat het
eigendom ervan eerder verkocht wordt aan externen, als geen gebruik
gemaakt kan worden van de... 
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Nederlandse familiebedrijven maakten race in
Zandvoort mogelijk
De Dutch Grand Prix in Zandvoort is, zeker door de winst van Max
Verstappen, een enorm succes geworden. Zes Nederlandse familiebedrijven
hielpen om een miljoenengat... 
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'Fiscale regels voor opvolging familiebedrijf moeten
soepeler'
De scale regelingen voor de overdracht van familiebedrijven aan een
volgende generatie moeten eenvoudiger en minder streng. 

