Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Statenfractie CDA
De heer S. Steenbakkers
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Fax (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Ondersteuning familiebedrijven (vervolg)
Datum

7 februari 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Steenbakkers,

C2202209/4138026
Uw kenmerk

Bij brief van 12 januari 2017, ingekomen op 12 januari 2017, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.P.M. (Martijn) van Buuren

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 80 52

1. Bent u bereid een breed onderzoek naar familiebedrijven, onder regie van de
Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en het Brabants
Familiebedrijven Genootschap (BFBG) in partnership met de provincie, te
financieren?
Antwoord: Wij zijn bereid om met de BZW en de BFBG in overleg te treden
onder welke voorwaarden wij aan een dergelijk onderzoek mee willen werken
en mee willen financieren. Ook wij zien familiebedrijven als de ruggengraat van
de Brabantse economie en willen samen met de BZW en BFBG bekijken welke
informatiebehoefte er is en of dit leidt tot aanpassing van ons provinciaal beleid.
Daarbij opgemerkt dat er al eerdere onderzoeken in Brabant zijn gehouden
naar familiebedrijven en we familiebedrijven integraal meenemen in onze
ondersteuning van het (mkb)bedrijfsleven vanuit het provinciaal economisch
beleid.

2. Hebt u, behalve de door het CDA hierboven genoemde concrete vragen, zelf
nog specifieke vragen/aspecten t.a.v. familiebedrijven, die u in een dergelijk
onderzoek wilt laten onderzoeken?
Antwoord: Wij zullen de onderzoeksvragen, in samenspraak met de BZW en
BFBG, afstemmen op de nadere analyse van bestaande onderzoeksresultaten.

3. Bestaat er in Brabant bij een universitaire instelling een leerstoel, zoals bij de
Universiteit Nyenrode, die zich louter focust op familiebedrijven? Indien ja, wat
is de formele naam van deze leerstoel?
Antwoord: Nee, maar er is wel degelijk aandacht voor familiebedrijven in het
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universitair onderwijs. Zo hebben de studies Fiscaal Recht, Fiscale economie,
Ondernemingsrecht, Accountancy en Rechtsgeleerdheid van de Tilburg
University een vak ‘Bedrijfsopvolging van familiebedrijven’, een verplicht
onderdeel van deze studies. Ook het vak ‘Business Law’ bevat een onderdeel
familiebedrijven.
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4. Bestaat er in Brabant bij een hbo-instelling een lectoraat, zoals in Overijssel
bij de Hogeschool Windesheim, dat zich louter focust op familiebedrijven?
Indien ja, wat is de formele naam van dit lectoraat?
Antwoord: Nee, maar ook hier geldt dat er aandacht is voor familiebedrijven,
dit maakt onderdeel uit van het integrale onderwijsaanbod. Naast
samenwerking met familiebedrijven bij toegepast onderzoek, komt het
onderwerp ‘familiebedrijven’ bijvoorbeeld aan bod bij de minor ‘Explore Your
Entrepreneurship’ bij Fontys en bij Avans bij de opleiding Small Business and
Retailmanagement.

5. Wanneer een leerstoel en/of lectoraat t.a.v. familiebedrijven ontbreekt bij
Brabantse universitaire/hbo-instellingen, bent u dan bereid om met de
instellingen in gesprek te gaan om dit z.s.m. te bewerkstelligen?
Antwoord: Nee, op dit moment niet. Het lijkt ons voor de hand liggen om eerst
de uitkomsten van een eventueel onderzoek af te wachten en op basis daarvan
een eventuele provinciale inzet te bepalen.

6. Bent u bereid om hier eventueel financieel aan bij te dragen?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 5.

7. Kunt u aangeven:
a. Waar in het huidige provinciaal beleid specifiek aandacht wordt besteed aan
familiebedrijven?
Antwoord: In onze eerdere beantwoording d.d. 20 december 2016 hebben wij
aangegeven dat familiebedrijven – net als andere bedrijven – gebruik kunnen
maken van het reguliere aanbod aan bedrijfsondersteuning dat beschikbaar is
vanuit ons economisch beleid. Familiebedrijven maken hier integraal onderdeel
van uit. Denk aan bedrijfsontwikkeling en financiering vanuit de BOM,
ondersteuning vanuit startersfinanciering, Brabants Besten, Europese
programma’s enzovoorts. We geven in de serie ‘Booming Brabant’ op Omroep
Brabant wekelijks aandacht aan familiebedrijven (als aparte rubriek) en
communiceren hier trots over. Indien uit een eventueel onderzoek specifieke
knelpunten voor familiebedrijven zichtbaar worden zullen wij daarop een
standpunt innemen.
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b. Of en hoe ondersteuning bij bedrijfsopvolging en (her)inrichting van de
bedrijfsstructuur daar nu in zijn geborgd?

Datum

Antwoord: Zie het antwoord onder vraag 7a.

Ons kenmerk

7 februari 2017
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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