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De week voor de herfstvakantie is de Week van de Bedrijfsoverdracht. Het Agentschap Ondernemen en Innoveren grijpt die
week aan om ondernemers aan te moedigen om over bedrijfsoverdracht na te denken en erover te praten. Boeren en tuinders
zijn echte ondernemers, maar dat praten verloopt niet altijd even
vlot. Daarom zet het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging voortaan
nog intensiever in op familiegesprekken. Een bedrijf waar zo’n
gesprek alvast een heel waardevolle start is gebleken in de overname, is dat van de familie Pauwels uit Ertvelde.
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De familie Pauwels deed een beroep
op het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging
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“ Het overleg met de
familie leverde
stof tot nadenken”
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Sinds 1 januari werkt Karel Pauwels als zelfstandig helper in het gemengd bedrijf
van zijn ouders Frank en Christine. Met hun 51 jaar zijn Frank en Christine nog
veel te jong en actief om nu al te stoppen met hun activiteit. De inzet van Karel
als zelfstandig helper is de eerste stap naar een uiteindelijke bedrijfsopvolging. In
de komende periode zullen ze opschuiven naar een samenuitbating. Deze
stappen zetten ze op een doordachte manier en goed voorbereid. Het
familiegesprek dat ze vorig jaar hadden met Charlotte Cobbaert van het
Kenniscentrum Bedrijfsopvolging leverde alvast voldoende stof tot nadenken op.
Liesbet Corthout
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en van de zaken die uit het familiegesprek naar voren kwamen, was de
nood om een duidelijke taakverdeling
af te spreken binnen het familiale bedrijf.
“De combinatie van varkens en akkerbouw
leent zich daar zeer goed voor”, vertelt Frank.
“De activiteiten op het veld werden vroeger
grotendeels uitgevoerd door loonwerkers.
Nu doen we – of beter gezegd, doet Karel –
zo goed als alles zelf.” “Ik ben gestart met de
teelt van aardappelen, naast de bestaande
teelt van gerst en mais”, vult Karel aan. “Ik
behaalde mijn fytolicentie en ben verantwoordelijk voor alles wat gewasbescherming aangaat. Daarnaast sta ik in voor het
onderhoud van het machinepark en houd ik
mij graag bezig met renovaties op het
bedrijf.” Het bedrijf van de familie Pauwels
is niet groot, maar door meer activiteiten
zelf uit te voeren, kunnen ze op het bedrijf

voldoende werk creëren voor drie personen.
Frank houdt zich voornamelijk bezig met de
biggen en de vleesvarkens, Christine is verantwoordelijk voor de kraamzorg en neemt
ook de administratie op zich.
Een extra, handige medewerker met ambitie
voor akkerbouw is voor dit bedrijf een
enorme troef, beseffen de ouders van Karel.
Toch dwongen ze hun zoon nooit in de richting van de landbouw. Op de middelbare
school studeerde Karel elektromechanica,
een studierichting waarmee hij nog alle
kanten op zou kunnen. “Dat was voor ons
essentieel”, vertelt Christine. “De landbouw
is een onzekere sector. Ik had het niet erg
gevonden mocht Karel een andere richting
zijn uitgegaan, zoals onze dochter Elise heeft
gedaan. Zij heeft geen interesse in het landbouwbedrijf, studeerde pedagogische
wetenschappen en werkt in de sociale sector. ->
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betere boer dan wij ooit geweest zijn.”
Frank is trots, maar ook realistisch: “Ik
vind dat je de lat voor je opvolger niet
hoger mag leggen voor jezelf.” “Ze mag
best hoger”, reageert Karel meteen. En
dat toont de ambitie aan van deze
jonge boer. De motivatie zit goed.

Goed voorbereid
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“Je mag de lat voor je
opvolger niet hoger
leggen dan voor jezelf.”
26
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“De informatie van
het Kenniscentrum
Bedrijfsopvolging zou
verplichte materie
moeten zijn.”

Voor de lange termijn liggen de grote
lijnen vast. De familie blijft rotsvast
geloven in de sterkte van een gemengd
bedrijf. Frank legt uit: “De varkens zijn
een fragiele sector. Daarop gaan we
niet te zwaar inzetten. Natuurlijk staan
we ook niet stil. Karel gaat de reservekraamstal renoveren om met grotere
groepen te werken en hij wil ook de
ventilatie vernieuwen. Die kennis heeft
hij. Op het luik akkerbouw zetten we
wel sterker in, onder andere met de
bouw van een bewaar- en machineloods. De twee takken van ons bedrijf
staan ook niet los van elkaar. De gerst
en mais die wij telen, maken deel uit
van het voeder van onze varkens. Voeder is in de varkenshouderij de grootste kost, op deze manier kunnen we die
drukken.”
“Het bedrijf gaat in de komende periode
evolueren naar een samenuitbating. Ik
wil daar liefst niet te lang mee wachten”,

vervolgt Frank. “Zelf ben ik pas op mijn
dertigste beginnen boeren, en dat vind
ik te laat.” Ook Karel is enthousiast om
mee de touwtjes in handen te nemen.
Hij wil liefst nog in 2020 instappen in
het bedrijf. “Maar eerst volgen we de
opleiding van het Kenniscentrum
Bedrijfsopvolging”, weet Christine. “We
hebben het eerdere traject ook gevolgd
en het is echt onmisbaar. Eigenlijk zou
niemand mogen overnemen zonder die
cursussen te volgen.”
De familie Pauwels is goed voorbereid.
Om meer te weten te komen over successie volgde Frank vorig jaar een evenement rond vermogensoverdracht.
Daar leerde hij het Kenniscentrum
Bedrijfsopvolging kennen. De brochure
‘Geef je samenwerking kleur’ werd
doorgenomen en een oriënterend
familiegesprek ingepland. Het was
Frank die het initiatief nam voor dat
gesprek. Aanvankelijk vond Karel het
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(v.l.n.r.) Frank Pauwels, Karel Pauwels en Christine De Witte in gesprek met
Charlotte Cobbaert van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging.
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Communicatie is een heel belangrijk
aspect bij familiale samenwerking. De
familie Pauwels maakt er een punt van
om aan de ontbijttafel de plannen voor
de dag te bespreken. “Maar we zouden
af en toe ook eens moeten samenzitten
om de langere termijn te bespreken,
zoals aangegeven in het familiegesprek”, beseft Frank. “Eigenlijk kunnen
we heel goed samen beslissingen
nemen. We bespreken een idee en als
blijkt dat we niet dezelfde mening hebben, slapen we er een nachtje over.
Samen een bedrijf runnen is ook af en
toe water bij de wijn doen. En dat blijken we alle drie te kunnen. Het moeilijkste is om het als vader een beetje te
kunnen loslaten. Ik vind het enorm
belangrijk dat alle papierwerk in orde
is en laat niets aan het toeval over. De
verzamelaanvraag vullen we samen in.
En ook bijvoorbeeld de keuze van de
maisrassen maken we samen. Maar ik
moet Karel niet gaan zeggen wanneer
hij moet ploegen of frezen. Dat weet hij
beter dan ik. Ik merk hoe gedreven hij
met de akkerbouw bezig is. Als hij zich
later op dezelfde manier met de varkens zal bezighouden, wordt hij een
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Samenwerken en
communiceren
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Hoewel ze niet rechtstreeks bij het
bedrijf betrokken is, voeren we met
haar wel een heel open communicatie
rond de overname.”
Karel heeft wel een heel uitgesproken
interesse in de boerenstiel. Hij ging op
zijn achttiende agro- en biotechnologie studeren, met landbouw als afstudeerrichting. En daar kreeg hij bevestigd wat hij al dacht: zijn toekomst ligt
in de landbouw. “En als hij dat wil,
geven we hem daar graag alle kansen
in”, zegt Frank.

Kenniscentrum Bedrijfsopvolging zet in op vorming
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Overnemen:
zo begin je eraan
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Familiale bedrijfsopvolging van je landbouwbedrijf gebeurt maar een keer
in je leven. Je kan als land- of tuinbouwer dus geen beroep doen op je
ervaring om dit proces tot een goed einde te brengen. Het Kenniscentrum
Bedrijfsopvolging organiseert daarom diverse opleidingen rond het thema.
Je leert waarmee je rekening moet houden op praktisch, financieel én
familiaal vlak. Want zo’n vorming is er niet enkel voor de overnemer en de
overlater. Er is een aanbod voor het hele gezin, zodat ook eventuele broers,
zussen en partners zich betrokken voelen bij de overname.
Liesbet Corthout
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Inspiratieavond bedrijfsopvolging
“Op dit evenement nodigen we het volledige gezin uit: de ouders, potentiële bedrijfsopvolgers, partner, broers en zussen”, licht Charlotte Cobbaert van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging toe. “Bij de overdracht van het familiebedrijf duiken er heel
wat vragen en onzekerheden op. Wat komt er op ons af, zowel voor de familie als voor
het bedrijf? Waarmee moeten we rekening houden? Welke stappen zijn er in zo’n
opvolgingsproces? De vragen en noden van de aanwezigen volgen de leidraad tijdens
deze opleiding. We mikken met de opleiding niet (enkel) op mensen met heel concrete overnameplannen. Ook als er in je gezin nog twijfel is over het al dan niet overnemen, kan het interessant zijn om al eens te komen luisteren. Dat helpt om de verwachtingen van iedereen duidelijk in beeld te krijgen, zonder dat er al verplichtingen
aan vasthangen.”
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wat te vroeg, maar hoe meer ze erover
spraken, hoe meer het gezin besefte
dat het essentieel is om tijdig te starten. Intussen planden ze ook al een
opvolgingsgesprek in, later dit jaar. “De
brochure zou verplichte materie moeten zijn. En ook voor de aankomende
vorming maken we sowieso onze
agenda vrij. Dit is té belangrijk om
enkel op gevoel te doen”, zegt Christine.
“We zijn heel blij dat ook Karel zich
hiervoor engageert. Wij werken nog
vele jaren samen op het bedrijf en dat
is niet evident. Het volgende werkpunt
is om onze visie en strategie scherper
te krijgen. Zo kunnen we samen kijken
naar de toekomst van ons familiebedrijf. Daarnaast moeten we ook bekijken hoe we in de toekomst zullen
samenwerken. De beslissing dat we
naar een samenuitbating gaan is
gemaakt, enkel de vorm ligt nog niet
vast. Via de brochure van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging zullen we
oplijsten wat voor ons belangrijk is.
Met die informatie in de hand roepen
we dan de hulp in van een expert.
Goed voorbereid, en met een duidelijk
vooruitzicht op wat de toekomst ons
brengt.” n
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Frank en Christine PauwelsDe Witte en zoon Karel

co

Gemengd bedrijf: vlees
varkens, zeugenhouderij en
akkerbouw

Ertvelde,
Oost-Vlaanderen

Dit evenement vindt plaats op twee locaties in Vlaanderen: op 25 november in
de regio Roeselare-Aalter en op 5 december in de regio Antwerpen.

Generatieoverdracht doordacht
“Dit is een vijfdelige lessenreeks en dus best pittig, maar meer dan de moeite waard
voor wie de volgende stap wil zetten. In deze reeks worden alle aspecten van bedrijfsopvolging toegelicht. De beslissing is genomen, wat zijn nu de volgende stappen?
Hoe begin je aan het eigenlijke proces van bedrijfsopvolging? Waarover moet je
nadenken, waarmee moet je rekening houden en wat zijn de mogelijke valkuilen? In
deze cursus krijg je een duidelijk overzicht. Dit is een cursus waar overdragers best
samen aan deelnemen.
Deze cursus gaat begin januari 2020 van start in West-Vlaanderen en
in februari in de provincie Antwerpen. Alle informatie en datums komen op
www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be.
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Sarah Seyen, Dirk Vermander en Charlotte Cobbaert zijn de gezichten
van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging. Hun dienstverlening
is er voor alle leden van Boerenbond en Groene Kring
die een vraag hebben over bedrijfsopvolging.
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Kenniscentrum Bedrijfsopvolging zet voluit in op familiegesprekken
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Opvolgen doe je niet
van vandaag op morgen

py

Wat doen we met de grond? Hoeveel gaat het kosten? Ken je de job? Bij een bedrijfsovername denken we vaak
aan de praktische en financiële aspecten. Terecht, want die zijn belangrijk. Maar bij familiale bedrijfsopvolging
in een land- of tuinbouwbedrijf is ook het menselijke aspect van essentieel belang. Want je familie blijft je
familie: voor, tijdens en na de bedrijfsopvolging.
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Liesbet Corthout

H

et Kenniscentrum Bedrijfsopvolging is eind 2014 gestart
als een project waarbij men
het volledige aanbod en alle kennis
over bedrijfsopvolging wilde bundelen.
“Het was in het begin niet de bedoeling
om de focus op de familiegesprekken te
leggen, maar we ondervonden al snel
dat de menselijke en sociale aspecten
enerzijds enorm belangrijk zijn bij een
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bedrijfsopvolging, en anderzijds echt
nog wel te weinig aandacht krijgen”,
vertelt consulent Charlotte Cobbaert,
die er al van in het prille begin bij is. Na
enkele jaren projectwerking heeft het
kenniscentrum zijn nut bewezen. Sinds
deze zomer is het ingekanteld in de
dienstverlening van Boerenbond.
Dienstbetoonconsulenten Dirk Vermander (voor Oost- en West-Vlaande-

ren) en Sarah Seyen (voor Antwerpen,
Limburg en Vlaams-Brabant) besteden
sinds 1 september een deel van hun tijd
aan familiegesprekken. Al is de verschuiving minder drastisch dan ze
misschien lijkt, want een consulent
Dienstbetoon voert in de praktijk al
wel eens vaker een familiegesprek.
Dirk: “Als consulent voelden wij aan
dat er meer nood was aan dit soort

Dossier
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Neutrale gespreksbegeleider
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“Om te kunnen voorkomen dat later
problemen ontstaan, moet je vooraf je
angsten en twijfels uitspreken”, weet
Charlotte. Door tijdig duidelijke
afspraken vast te leggen, kan je latere
discussies vermijden.” Klinkt logisch,
maar het is toch nog een grote uitdaging. Dirk: “Boeren die denken aan een
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ger wel geprobeerd om ook aandacht te
geven aan de niet-technische aspecten
van de bedrijfsopvolging. Door nu proactief te werk te gaan, willen we uitdagingen al vroeg benoemen en op die
manier problemen vermijden. Boeren
op een Kruispunt levert fantastisch
werk, maar het moet in eerste instantie
toch onze bekommernis zijn dat landen tuinbouwers al voor ze aan het
kruispunt komen, weten welke weg ze
op willen.”

bond aan Boerenbond- en Groene
Kringleden bieden, loopt levenslang”,
rondt Dirk af. “Van bij de start, tot het
stoppen van het bedrijf. En zelfs eerder
al, want wie een overname wil doen,
begint best al een tweetal jaar voor de
eigenlijke overname de nodige vragen
te stellen. Ook wanneer de stap geleidelijker verloopt en er eerst nog wordt
gekozen voor samenuitbating, is het
belangrijk dit te doen in een systeem
waar iedereen zich in kan vinden.”
“Leg al bij aanvang vast hoelang de
samenuitbating zal duren”, vult Sarah
aan. “Zo heeft iedereen een perspectief.
Als consulent geven wij tips over de
manier van samenwerken en helpen
we bij het maken van duidelijke afspraken. Als externe kan je moeilijke vragen gemakkelijker stellen. Zoals bijvoorbeeld ook: is het bedrijf voldoende
groot om er met meerdere gezinnen
van te kunnen leven en blijft het nog
haalbaar (onder andere naar arbeid
toe) na de samenuitbating?”
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“Ons familiaal
uitgangspunt is uniek”

overname zouden sneller contact moeten opnemen met ons, zodat we hen
van voor de start kunnen begeleiden.
Een overname doe je maar een keer in
je leven. Logisch dus, dat je met vragen
zit. Hoe werkt het? Waar moeten we
aan denken? Uiteindelijk wordt het
zo’n grote berg informatie, dat je als
overnemer of overlater niet inziet hoe
je eraan kunt beginnen. Je hebt dus
iemand nodig die je op weg zet en de
gesprekken in goede banen leidt. En
daar komen wij op het toneel.”
Sarah vult aan: “Ons familiaal uitgangspunt is uniek en onze begeleiding
is neutraal voor alle gesprekspartners
aan tafel. We werken in eerste instantie
vanuit een familiaal oogpunt. Daarnaast bekijken we samen de bedrijfseconomische situatie en maken we een
eerste inschatting van de impact van
een overname op het bedrijf en het
inkomen van de betrokken partijen.
Dan zullen wij proberen om alle partijen inzicht te verschaffen in het
bedrijf en in de mogelijke toekomstkansen. Het is onze taak om de aandacht te vestigen op knipperlichten.
Soms kan dit ook een moeilijke boodschap zijn, bijvoorbeeld dat een overname op dat moment niet de juiste
strategie is voor het bedrijf. Daarnaast
is ook de motivatie van alle partijen
belangrijk. Het is essentieel dat het
voor iedereen, vooral voor de overnemer, duidelijk is welke weg wordt ingeslagen en dat dit met volle overtuiging
gebeurt. Essentieel is ook om alle partijen een evenwaardige stem te geven.
De overnemer(s) en overlater(s) dus,
maar ook de eventuele partners.
Bovendien is het ook van belang dat
broers en zussen op de hoogte gehouden worden van het proces, zo kunnen
zij bijvoorbeeld bij het eerste familiegesprek mee aan tafel zitten.”
“De begeleiding die we vanuit Boeren-
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gesprekken. Mensen wisten vaak niet
dat ze met familiale vragen rond
bedrijfsopvolging bij ons terechtkunnen,
dus deze dienstverlening verliep vaak
nogal ad hoc. Intussen zijn de familiegesprekken uitgegroeid tot een volwaardig
onderdeel in de dienstverlening die
Boerenbond als organisatie biedt aan
Boerenbond- en Groene Kringleden.
Daarom maken Sarah en ik nu parttime
deel uit van het Kenniscentrum
Bedrijfsopvolging. Het was belangrijk
dat deze dienstverlening plaatselijk kon
worden georganiseerd. Wij staan dicht
genoeg bij de boeren om hun bedrijf te
begrijpen, en tegelijk zijn wij neutraal
genoeg om als moderator te kunnen
fungeren binnen de familie.”
Sarah vult aan: “Wij hebben ook vroe-

Tijd voor studiewerk
De familiegesprekken zijn organisch
gegroeid. Met Dirk en Sarah krijgt
Charlotte er nu twee ervaren collega’s
bij die zich op dat aspect kunnen toeleggen. Dat creëert ruimte voor het
broodnodige studiewerk. “Ik zal de
komende periode vergelijkend onderzoek doen om te ontdekken hoe er in
het buitenland en in andere sectoren
wordt omgegaan met bedrijfsopvolging. Wat zijn goede en slechte voorbeelden? Hoe gebeurt het in de praktijk
en wat kan er bij ons? De input van de
partners KBC, SBB, Groene Kring en
Innovatiesteunpunt is daarbij essentieel.” Daarnaast blijven we natuurlijk
ook inzetten op onze inspiratieavonden en opleidingen rond bedrijfsopvolging. Een must voor potentiële opvolgers en overdragers en hun familie. n

Familiale bedrijfsoverdracht is veel meer dan feiten en cijfers. Wil je jezelf en je familie goed
voorbereiden, vraag dan een gesprek aan met een van de medewerkers van het
Kenniscentrum Bedrijfsopvolging en kijk op www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be.
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