
Structureren  
van uw familiale governance:  

de aanpak van Deminor
Deminor helpt u belangen te aligneren en bevoegdheden 

evenwichtig te verdelen tussen de verschillende actoren 
dankzij een adequate governance structuur

In een familiebedrijf zijn de belangen die op het spel staan niet altijd eenvoudig te verzoenen.  
Bovendien zijn er meestal personen die verschillende hoedanigheden combineren met elk hun eigen 
belang (familielid, aandeelhouder, bestuurder, manager,…).

Deminor helpt uw belangen te aligneren en bevoegdheden evenwichtig te verdelen tussen de verschillende 
actoren door samen met alle partijen afspraken te maken en vast te leggen in een familiecharter.



Onze methode
Een familiecharter op maat.

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5

Korte analyse van 
de vennootschap 
en haar aandeel-
houderstructuur.

Individuele en/ of 
collectieve gesprek-
ken op basis van 
vragenlijsten en/of 
gespreksonderwer-
pen.

Synthese van 
de verschillende 
standpunten, 
discussie en vinden 
van een consensus.

Opstellen en on-
dertekenen van een 
aandeelhouders-
overeenkomst of 
familiecharter.

Uitvoering van 
de afspraken 
gedefi nieerd in de 
aandeelhouders-
overeenkomst of 
het familiecharter.

Uw garanties
Deminor staat voor :

 Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak ten aanzien van alle leden van de familie.
 Strikte confi dentialiteit.
 Erkende expertise en ervaring sinds 25 jaar met bijstand inzake corporate governance.
 Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen. 
 Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget
 Vooraf afgesproken uurtarief of een vast budget voor de volledige opdracht.
 De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht.
 Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.

Onze referenties
Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.

VOORBEREIDING UITVOERING 

Familie
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Management

De afwezigheid van afspraken is vaak de oorzaak van confl icten:
• Gebrek aan informatie
• Geen vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur
• Belangenconfl icten
• Geen lange termijn visie
• Geen duidelijkheid over overgang van bevoegdheden / generatie
• Geen strategie

Confl icten zijn nefast voor het runnen van het familiebedrijf:
• Stilstand
• Gevoel van wantrouwen
• Blokkering / gerechtelijke procedures
• Gebrek aan evolutie / innovatie

Dit kan worden geanticipeerd door afspraken vast te leggen in een 
familiecharter.

Overige kantoorfaciliteiten:  Antwerpen, Luxemburg, Parijs, Amsterdam
 info@deminor.com - www.deminor.com

Deminor Brussel 

Sablon Tower
Joseph Stevensstraat 7

1000 Brussel

T +32 2 674 71 10  -  F +32 2 674 71 20

Deminor Gent 

Planet Business Center 
Amelia Earhartlaan 17 

9051 Sint-Denijs-Westrem 

T +32 9 283 71 10

Voor meer informatie of 
een off erte op maat:


