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Wat kost een externe
bestuurder?

Profiel

Bestuursorganen van vennootschappen,
verenigingen en overheidsbedrijven

Oplage

5.000 ex.

Periodiciteit

4x / jaar

Taal

NL

REMUNERATIE 12-14

Hoeveel bedraagt erfbelasting
op de aandelen van uw familiebedrijf?
PERSONAL FINANCE 18-19

FAMILIEBEDRIJVEN - LEIDERSCHAP

Abonnee Televisie. Na de verkoop aan

trouwensband op met de opdrachtgever.

Luc Van Milders, voorzitter
van Brouwerij Martens

Canal+ en het vervolgavontuur in het eigen

Mijn taak binnen Consilio is allerminst om

familiebedrijf Carestel, richt Van Milders in

een portefeuille aan bestuurdersmandaten

de schoot van Fortis Bank het consultancy-

samen te sprokkelen. Maar wanneer een

Consilio-managing partner Luc Van
Milders is jurist van opleiding en
ondernemer van geest en leden.

Na een internationale loopbaan als
financieel directeur, mediaondernemer en CEO van zijn eigen familie-

bedrijf, bundelt de bedrijfsadviseur
nu zijn ervaring als voorzitter bij de

Limburgse Brouwerij Martens. “Het
mandaat van voorzitter is een zeer
subtiele maar intensieve activiteit.

Dat geldt zeker in een familiebedrijf.”

te richten: de restaurant- en logiesketen

bedrijf Consilio Partners op, dat vanaf 2007

ondernemer me zegt: ‘Van Milders, waarom

als een zelfstandige entiteit verdergaat.

zou je het niet eens zelf komen doen, in

Daar is hij vandaag nog steeds actief als

plaats van het allemaal uit te leggen?’, dan

managing partner.

kan ik zo’n verzoek blijkbaar moeilijk naast

Carestel. Later zal Van Milders het bedrijf

me neerleggen (glimlacht).”

als CEO verder uitbouwen en succesvol
naar de beurs brengen. “Waarom vertel

Uitdagingen voor de business

ik u dit allemaal? Om maar te schetsen

Het is in die context dat de familie Martens

dat ik grootgebracht ben in een sterke en

– die hij al verschillende jaren begeleidt –

vastberaden ondernemersfamilie, waar het

hem in 2021 de vraag stelt om het voorzit-

zakendoen met de paplepel werd ingege-

terschap binnen de raad van bestuur op te

ven. Dat heeft mijn loopbaan ook voor een

nemen. Zijn missie is om het bedrijf op de

groot stuk bepaald.”

best mogelijke manier door een meervoudige transitie te loodsen. “Belangrijk om te

Ondernemer onder de ondernemers

weten is allereerst dat de Bouwerij Martens

Bij accountancybedrijf KPMG, waar hij zijn
Zijn geboortehuis staat in de Antwerpse

eerste job aanneemt, leert Luc Van Milders

Kempen, begint Luc Van Milders zijn

naar eigen zeggen hoe een onderneming

voornamelijk brouwt voor de private label
markt”, legt Van Milders uit. “De onderneming heeft de voorbije decennia fors

verhaal met enige nostalgie. In Geel, nu

precies functioneert en wat een succesvol

Bij Consilio begeleidt Luc Van Milders

geïnvesteerd in een state-of-the-art-pro-

een stad toen nog een dorp, baatten zijn

van een minder succesvol bedrijf onder-

bedrijven op cruciale kantelmomenten in

ductieapparaat voor volumebrouwen

ouders samen met zijn oom en tante een

scheidt. De jonge Kempenaar vervolgt zijn

de ontwikkeling van hun organisatie. Hij

aan – economisch én ecologisch – heel

brouwerij uit. “Mijn ouders waren zeer cre-

loopbaan bij de Amerikaanse bank

wil in de eerste plaats een ondernemer zijn

veeleisende normen. Ik durf te zeggen dat

atieve en dynamische mensen. Dat talent

JPMorgan, waar hij zich op verschillende

onder de ondernemers. “De bedoeling is

zij hierin erg vernieuwend en professioneel

konden ze goed gebruiken als onderne-

plekken in de wereld verdiept in de cor-

niet alleen om begripvol te luisteren naar

in zijn, onder meer op vlak van innovatieve

mers in een niet zo gemakkelijke trade.”

porate finance. De ondernemersmicrobe

de problemen die ondernemers ervaren,

oplossingen die de ecologische voetafdruk

Door een samenloop van omstandigheden

krijgt hem definitief te pakken wanneer

maar om samen actief naar oplossingen

verlagen.”

en opportuniteiten doet de familie de

hij midden de jaren ‘80 in een partnership

te zoeken, strategieën aan te reiken en

brouwerij uiteindelijk van de hand. Om

stapt om een paneuropees tv-betaalkanaal

nieuwe initiatieven te ontplooien. In die

De crisissituatie en de kosteninflatie, zowel

er een nieuw bedrijf voor in de plaats op

op te zetten onder de naam van Filmnet

hoedanigheid bouw je vaak een sterke ver-

wat nutsvoorzieningen als grondstoffen
lees verder op p3 >

De Bestuurder is een multimediaal contentplatform
voor bestuurders van bedrijven, verenigingen en
overheidsbedrijven om hen te inspireren en te
informeren over strategie en visie

Mogelijkheden
Commerciële formaten
• 2/1 pagina
• 1/1 pagina
• 1/2 pagina

Kerndoelgroep
• CEO, voorzitter, onafhankelijk bestuurder, aandeelhouder,
secretaris-generaal, directieteam

Creatieve formules / andere mogelijkheden op aanvraag

• Professionele dienstverleners op vlak van finance, legal,
human capital, digitalisering,...

USP’s

CONTACT

• Het enige ‘board medium’ in België
• Bereikt hoogste beslissingsorgaan in organisaties

Business Development Manager - Philip Peeters
philip.peeters@publicarto.be
+32 53 82 60 93
Aanleveren materiaal:
print@publicarto.be
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