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Deloitte Fiduciaire 
stelt voor...

U weet dat de klant centraal staat bij Deloitte Fiduciaire. En dat we 
om die reden graag verrassen met nieuwe initiatieven. Het magazine 

dat u nu in handen heeft, is zo’n initiatief. Nieuw, in de betekenis 
dat dit het allereerste nummer is. Maar vooral nieuw in zijn opzet. 

Met Dialoog willen we u inspirerende informatie rond uw 
ondernemerschap brengen.  

Als Belgische marktleider in de kmo-wereld treden 
onze 450 specialisten dagelijks in dialoog met u, uw 

medewerkers, uw fi nanciers, uw klanten, kortom 
de stakeholders van uw bedrijf. Vandaar dat we uw 

verwachtingen omtrent advies en best practices maar al te 
goed kennen. En het zou zonde zijn als we onze kennis en 

ervaringen niet zouden delen met u. 

Een jonge visionair die zijn onderneming in een recordtempo 
groot ziet worden en getuigt over de samenwerking met Deloitte, 
fi nanciële en fi scale adviezen van onze specialisten rond fi nanciële 

planning en immobiliën, een accuratere en effi ciëntere samenwerking 
tussen uw bedrijf en onze accountants dankzij ASP,… We zijn ervan 

overtuigd dat de getuigenissen van onze klanten en de adviezen 
van onze eigen specialisten die dagelijks ‘in the fi eld’ actief zijn, dé 
toegevoegde waarde bieden aan deze Dialoog. En dus ook aan de 

service die wij bij Deloitte Fiduciaire bieden.

We wensen u veel leesplezier. En als u vragen of opmerkingen heeft, 
dan zijn die uiteraard meer dan welkom. We gaan de dialoog graag 

verder aan met u!

Met ondernemersgroet

Nikolaas Tahon
Managing Partner
Deloitte Fiduciaire
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Focus 
op wat 
wél kan

Bart Van Coppenolle 
CEO, Metris

Om een bedrijf op te richten moet de 
wil om te ondernemen er zijn. En die wil 
is overduidelijk aanwezig bij Bart Van 
Coppenolle, CEO van Metris. In 10 jaar tijd 
is het Leuvense technologiebedrijf uitge-
groeid tot een wereldmarktspeler met bijna 
400 werknemers. En dat kan alleen met een 
positieve instelling en de wil om iets te doen 
en te bereiken. “Een bedrijf opstarten is in 
zekere zin een sprong in het duister. Maar ik 
was er niet bang voor. Ik denk dat het een 
goede eigenschap is om als starter over een 
lichte dosis naïviteit te beschikken. Want als 
je van tevoren alle mogelijke problemen in 
kaart wil brengen, start je tegenwoordig niet 
meer. Het is een beetje als leren zwemmen: 
in het water springen en zorgen dat je de 
overkant bereikt. Ondernemen is durven. 
Buiten de grenzen durven denken en han-
delen. En de belangrijkste grenzen bevinden 
zich meestal in je hoofd. Dus je moet voorbij 
die grenzen kijken. Ik heb in talloze verga-
deringen gezegd dat ik niet geïnteresseerd 
ben in een uitleg waarom iets niet kan. Ik 
ben geïnteresseerd in een gesprek over hoe 
we het wél kunnen doen. Dat is een andere 
mindset”, aldus Bart Van Coppenolle.

Differentiëren door innovatie
Als willen ondernemen de eerste vereiste 
factor voor het succes van een bedrijf is, dan 
is innovatie ongetwijfeld de tweede. Durven 
veranderen, durven differentiëren. Maar ook 
keuzes durven maken, fouten durven toege-
ven en dan je keuzes durven herzien. “Dat 
is de kern van innovatie. Innovatie wordt 
te veel gezien als iets wat alleen binnen de 
afdeling Research & Development moet 

gebeuren. Terwijl je voor innovatie in alle 
geledingen van je bedrijf moet zorgen”, 
vindt Bart Van Coppenolle. 
“Het is ook niet zo dat er een stukje markt 
voor elke jonge starter klaarligt: dit is voor 
jullie, doe jullie job maar. Nee, je moet je 
plekje op die markt veroveren. En dat doe 
je door anders te zijn dan de anderen. 
Differentiëren door innovatief te zijn. Je 
kan ook differentiëren door bijvoorbeeld 
lage prijzen te hanteren, maar dat is in 
Europa niet mogelijk. Innovatief zijn ligt bij 
ons dan bijna voor de hand. Waardevol zijn 
voor de klant en daardoor een stukje van de 
markt, bestaansrecht veroveren. En dat is nu 
net de tekortkoming die je binnen Europa 
ziet, dat we te weinig ondernemend zijn. 
Het talent voor innovatie is nochtans aanwe-
zig. We zitten teveel vast in onze denk-
patronen en verleggen onze grenzen 
niet. In vergelijking met 50 jaar geleden, 
toen er hier wel fl ink ondernomen werd, 
zijn we eigenlijk in slaap gevallen. We zijn 
in een comfortzone terecht gekomen en 
worden nu wakker als het pijnlijk duidelijk 
wordt dat de welvaart daalt als er te weinig 
wordt ondernomen.”

Onderneming van het jaar word je niet 

zomaar. Die titel wordt elk jaar uitgereikt 

aan een sterk groeiend, innovatief en 

internationaal gericht bedrijf. 

Dat Metris, aanbieder van metrologie-

oplossingen, in 2006 de award in de 

wacht sleepte, was nauwelijks een 

verrassing. Innovatie in ondernemen is er 

immers de bedrijfscultuur.

Strategisch Innoveren 
is een noodzaak 
voor een onderneming 
Kmo’s die aan het Strategisch Innoveren-project 

deelnemen, kunnen twee opeenvolgende 

adviestrajecten doorlopen die het strategische in-

novatievermogen van het bedrijf vergroten. 

Elk van die trajecten is een afgerond geheel op 

zich. De deelnemende ondernemingen engageren 

zich per fase, waarbij iedere fase zijn eigen 

doelstellingen kent en voor de bedrijven specifi eke 

resultaten oplevert.

Ook voor kmo’s

In de eerste fase (doorgaans 5 werkdagen) 

wordt er een strategische bedrijfsdoorlichting 

uitgevoerd. 

Dat houdt in:

•  intake gesprek met de bedrijfsleider

•  innovatie audit: het invullen van een 

innovatiescan door de bedrijfsleider en zijn/haar 

managementteam

•  search conference: strategische sessie met het 

managementteam om een inzicht te krijgen in 

zowel de interne (vb. organisatiestructuur, com-

municatie,…) als externe factoren (vb. kennis 

van de markt, product-markt combinatie,…)

•  prioritization conference: strategische sessie 

met het managementteam waarin de elemen-

ten uit de search conference geprioritiseerd 

worden en de interne factoren gerelateerd 

worden aan de externe factoren.

Deloitte consolideert alle gegevens en stelt op 

basis van die conclusies een implementatieplan 

op. Dat implementatieplan is een concrete agenda 

voor verandering die de klant in staat stelt om 

onmiddellijke acties te ondernemen. 

In de tweede fase zal Deloitte de klant bege-

leiden bij het implementeren van het plan dat 

tijdens de eerste fase in samenspraak met haar 

medewerkers is opgesteld. 

Het project Strategisch Innoveren biedt bijgevolg 

een antwoord op essentiële ondernemersvragen 

en biedt daarenboven ondersteuning bij beslissin-

gen over en implementatie van innovaties.

Strategisch Innoveren en Deloitte

Kmo’s hebben vaak innovatieve ideeën, maar hebben niet altijd de mogelijkheden om die 
ideeën werkelijk door te drijven. Innovatie kan immers pas tot stand komen als de juiste 
cultuur aanwezig is en dat is bij kmo’s vaak minder evident dan bij grotere bedrijven. 

Daarom heeft Deloitte een dienstverlening uitgebouwd, gebaseerd op de methodologie
‘Strategisch Innoveren’ ontwikkeld door MERIT (Maastricht Economic Research in-
stitute on Innovation and Technology), een onderzoeksinstituut verbonden aan de United 
Nations University. Strategisch Innoveren is een methode om bewust naar de toekomst te 
kijken om de creativiteit te verhogen en innovatie op te nemen als een volwaardig onder-
deel van de strategie van een onderneming. 
Het gaat hier dan zowel over productinnovatie als over innovatie van processen en organisa-
tiestructuur. Deloitte wil haar klanten helpen om de juiste innovatiecultuur te creëren.
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zeggen. Je mag je vergissen, en wij vergissen 
ons bij Metris dan ook vaak. Maar dan moet 
je ook je vergissingen durven toegeven en ze 
corrigeren en je ideeën herzien. En zoals ik al 
zei: je tijd steken in wat wel kan, eerder dan 
in discussiëren over waarom iets niet kan. Die 
houding zorgt ervoor dat je innovatief kunt 
zijn.”

Dialoog met de klant
Binnen een bedrijfsomgeving kan innova-
tie zich niet tot het abstracte beperken. Je 
onderneming moet draaien, je innovatieve 
product moet werken. Feedback van en wis-
selwerking met je klanten is een conditio sine 
qua non, zeker in de hoogtechnologische 
omgeving waarin Metris actief is. “Naast 
het team waarmee je werkt, zijn je klanten 
wellicht het belangrijkst”, vindt Bart Van 
Coppenolle: “Klanten voorzien je fi rma van 
inkomsten uiteraard. Maar van veel groter 
belang is het contact met de commerciële 
markt die ze vormen. Want hoe kun je nu 
een product ontwikkelen en innovatief 
zijn als je niet praat met je klanten? Als 
je geld wil verdienen met je bedrijf, als je 
winstgevend wil worden, lonen wil betalen, 
moet je wel luisteren naar je klanten. Je 
moet passioneel van hen beginnen houden, 

Ondernemen is een cultuur
Dat er te weinig wordt ondernomen is 
volgens Bart Van Coppenolle overigens niet 
de schuld van het beleid, maar een cultureel 
gegeven. De cultuur tot ondernemen is niet 
aanwezig. Als er dus ondernemingsvijandige 
wetgeving bestaat, ziet hij dat eerder als 
een gevolg van die cultuur die niet onderne-
mingsgezind is. “Je mag een eerste minister 
niet als een soort hogepriester zien die in 
zijn eentje de cultuur van een maatschappij 
zal veranderen. Die rol zie ik eerder wegge-
legd voor de media, artiesten, kunstenaars, 
fi losofen,… Dat zijn het soort mensen die een 
maatschappij cultureel leiden. Zij kunnen een 
positief beeld brengen en de juiste cultuur 
scheppen die wél aanleiding geeft tot meer 
ondernemingsgeest.”
Ook binnen een bedrijf is innovatie een cul-
tuur. Bart Van Coppenolle verduidelijkt: 
“Innovatie mag je niet zien als wekelijks 
samen rond de tafel gaan zitten om te brain-
stormen tot er een concept wordt bedacht; 
waarna de hele groep dat concept gaat 
uitvoeren. Zo werkt dat niet. Innovatief zijn is 
meer een houding. Innovatief mogen zijn. 
Je mogen vergissen. Iets mogen zeggen dat 
fl agrant fout is. Want als je dat niet toelaat, 
gaat niemand ooit nog iets nieuws durven 

ook al ken je ze in het begin niet. Dat is ook 
het mooie aan een bedrijf: je bent verplicht 
om iets te doen voor een andere partij in 
de maatschappij. Het eerste jaar met Metris 
hebben we veel kritiek moeten slikken. Ook 
dàt is innovatie. Zijn er klanten geweest die 
ontevreden waren? Ja. Zijn die weggelopen? 
Nee. Je wil positief vooruit, dus je probeert 
die klant met negatieve ervaringen te helpen. 
Als je hem gewoon achterlaat, ben je hem 
voor eeuwig en altijd kwijt. Met andere 
woorden: je legt uit wat er fout is gegaan en 
je stelt een plan op om het te verbeteren. Je 
werkt een oplossing uit en laat zien waar je 
staat om die oplossing te bereiken. Eigenlijk 
moet je dan van die potentiële bedreiging 
een opportuniteit maken. Zo zijn degenen die 
indertijd het meeste kritiek op ons product 
hadden, nu nog altijd onze beste klanten.”

Do’s en don’ts van innovatie
Vraag aan Bart Van Coppenolle wat de do’s 
and don’ts van innovatie zijn, en je mag er 
donder op zeggen dat hij het over de balans 
tussen de griekse goden Dionysos en Apollo 
zal hebben. “Of misschien iets concreter: 
de balans vinden tussen ondernemen en 
managen. In een innovatieve onderneming 
zijn twee dynamieken actief: een divergente 
– intuïtief zijn, risico’s durven nemen – en 
een convergente – rationeel handelen, 
risico’s beperken. Je moet ondernemend 
zijn in het zetten van je doelstellin-
gen, maar managend in het realiseren 
van die doelstellingen. De juiste balans 
vinden is trouwens de goede uitdrukking 
niet. Je moet op het juiste ogenblik de 
juiste dynamiek laten overheersen. Zo is het 
bijvoorbeeld niet echt verstandig om heel 
ondernemend te zijn tijdens een budget-
vergadering”, lacht hij. “Die twee staan 
haaks op elkaar, net zoals opportunisme en 
focus overigens. Ook die twee eigenschap-
pen zijn belangrijk bij innovatie. Enerzijds 
moet je heel gefocust, dus beheerst, kunnen 
denken en doen. Want als je niet genoeg 
gefocust bent, wordt er niet genoeg gema-
naged. Anderzijds moet je over een gezonde 
dosis opportunisme beschikken als je je stuk 
van de markt wil vinden én veroveren”, 
besluit Bart Van Coppenolle.

Advies aan starters

•  Schrijf een businessplan. En doe het
  uitgebreid.
•  Spendeer tijd met de klanten, luister 

en stel voor (spreek).
•  Budgetteer: hou een sales forecast

bij en maak een liquiditeitsplanning.
•  Durf extern kapitaal aan te trekken 

om ambities uit te werken. Wacht 
niet tot het geld op is.

 Bart Van Coppenolle, CEO Metris

“Ondernemen is je 
grenzen verleggen”

Vertrouwd met de dossiers

Metris & 
Deloitte Fiduciaire: 
zes jaar resultaatgerichte samenwerking

Metris bestaat nauwelijks elf jaar maar 

heeft al negen overnames achter de rug. 

Recent nog trok het bedrijf ook naar 

de beurs. Reden genoeg dus om het 

met Annick Seps, VP Finance, over 

de dienstverlening van Deloitte 

Fiduciaire te hebben.

Annick Seps
VP Finance, Metris

7
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Is die snelle assistentie een concurren-
tieel voordeel van Deloitte Fiduciaire?
Twee sterke punten van Deloitte zijn 
inderdaad die fl exibiliteit en de kwaliteit 
die ze leveren. Flexibiliteit betekent soms 
dat Deloitte binnen de week de
nodige assistentie moet verlenen. Van-
daar dat het ook zo interessant is om met 
dezelfde mensen te kunnen werken: die 
hebben dossierkennis en dat is heel be-
langrijk. Het Deloitte Fiduciaire team is hier 
kind aan huis, ze moeten zich dus zelden 
of nooit inwerken als ik om hulp bij een 
bepaald project vraag. En ze nemen de-
zelfde verantwoordelijkheid als onze eigen 
mensen van de Finance afdeling. Daarin 
onderscheidt Deloitte zich duidelijk van de 
concurrenten.

Innovatie en Metris horen onlosmake-
lijk samen. Verwacht je van Deloitte 
Fiduciaire dan ook een vorm van 
innovatie in hun dienstverlening?
Die is ook duidelijk aanwezig. Ik denk nu 
bv aan de nieuwe IFRS-rapportering, waar 
geen standaardproducten voor bestaan. 
Metris heeft daar intussen al heel wat 
ervaring in. Door het samen denken met 
Deloitte, waar meer technische capaciteit 
aanwezig is, zou je eventueel tot een nieuw 
product kunnen komen. En zo zullen er 
nog wel voorbeelden zijn. Metris heeft 
trouwens veel eigen, zelfgemaakte syste-
men die je niet op de markt vindt, maar die 
geschreven zijn naar de noden en de groei 
van het bedrijf. Je moet je systeem op voor-
hand zo opzetten dat je de nodige groei 
kunt opvangen. Dat wil ik meteen ook aan 
starters meegeven: investeer van bij het 

begin in je fi nanciële administratie. Je 
fi nanciële afdeling moet eigenlijk een stap 
vooruit lopen, zodat je constant grip op je 
bedrijf blijft houden en je je cashplanning 
kunt controleren. Daarnaast is interne con-
trole ook heel belangrijk. Je begint er best 
zo vroeg mogelijk mee, zelfs als je onderne-
ming nog heel jong is.

Metris doet al zes jaar een beroep op 
Deloitte Fiduciaire en is in die periode 
uitgegroeid tot een groot bedrijf. Zie je 
een evolutie in de samenwerking?
Ik denk vooral dat er qua volume een 
belangrijke evolutie in het werk te zien is. 

De werkzaamheden zelf zijn eigenlijk nog 
altijd dezelfde. We werken al zes jaar 
samen met Deloitte, meestal met 
dezelfde mensen. Zij hebben dus al heel 
wat kennis vergaard over Metris. Er zijn de 
laatste jaren heel wat acquisities geweest, 
we hebben voor heel diverse projecten sa-
mengewerkt, en daarbij konden we telkens 
op diezelfde mensen een beroep doen. Dat 
is voor ons precies een pluspunt: als één 
team kunnen werken aan een project, 
naar een resultaat. Onze opdrachten voor 
Deloitte zijn heel uiteenlopend, dat gaat 
van auditwerkzaamheden over taxbere-
kening tot assistentie bij de overnames. 
Deloitte speelt echt in op onze noden: 
aangezien Metris een sterk groeiend bedrijf 
is, zijn onze behoeftes heel uiteenlopend, 
en hebben we vaak op zeer korte termijn 
advies nodig.

“Het Deloitte Fiduciare team is hier kind 
aan huis, ze moeten zich zelden of nooit 
inwerken als ik om hulp bij een bepaald 
project vraag.”

Metris en Deloitte Fiduciaire, 
een uniek partnership

Leuven, uitvalsbasis van Metris

Deloitte Fiduciaire, 
raadgever bij uitstek

ACCOUNTING

• bijwerken boekhouding en e-accounting

• opmaak of nazicht BTW-aangifte

• kritische accountantscontrole rekeningen

• interimrapportering en boordtabellen

• statutaire en geconsolideerde jaarrekening

FINANCIEEL MANAGEMENT

• accurate analytische rapportering

• kasplanning en budgettering

• benchmarking tov concurrentie en sector

• analyse fi nanciële haalbaarheid investeringen

• fi nancieringsdossier

• fi nance & IT implementatie

FISCAAL & JURIDISCH ADVIES

• opmaak alle fi scale aangiften en juridische   

   documenten

• totale fi scale optimalisatie en planning

• juridisch begeleiding in alle domeinen onder-

   nemingsrecht

• begeleiding en verdediging bij en na fi scale

   controle

• familiale opvolging en vermogensplanning

• contracten bij overname, verkoop, fusie, splitsing

• legal outsourcing 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN

• onafhankelijke waardebepaling

• overname begeleiding

• strategie analyse

• subsidies

• business & IT

Personalitijd

Is er na Metris nog tijd voor 
hobby’s?

Bart Van Coppenolle: Mijn passie is 

nadenken. Op kantoor, elders, overal 

eigenlijk. En als je het een hobby kunt 

noemen: ik kook graag. Ik heb geen 

specialiteit, maar ik hou van goede in-

grediënten die eenvoudig klaargemaakt 

worden, van gerechten die trouw zijn 

aan het ingrediënt op zich.

Annick Seps: Het voorbije jaar is heel 

druk geweest. De weinige vrije tijd die 

ik heb, probeer ik aan familie te beste-

den. Maar ik heb me voorgenomen om 

het fi tnessen toch weer op te nemen als 

het wat minder druk wordt.

Wat is je favoriete restaurant in 
het Leuvense?

Bart: Als ik eerlijk mag zijn, moet ik toege-

ven dat ik momenteel geen echt favoriet 

adresje meer heb. De plekken waar ik graag 

kwam, hebben er het afgelopen jaar al-

lemaal de brui aan gegeven. Helaas.

Annick: Het hangt een beetje van de 

gelegenheid af. Als het nonchalant zakelijk 

mag zijn, kies ik voor Giamba. Ook Het Land 

aan de Overkant is één van mijn favorieten. 

Voor het echt chique tafelen stap ik Couvert 

Couvert binnen.

Welke plek in Leuven draagt je 
voorkeur weg?

Bart: Ik heb niet meteen een favoriete stek 

in Leuven. Ik ben hier opgegroeid en heb 

goede herinneringen aan veel plekjes, maar 

dàt ga ik niet vertellen (lacht). Ik hou wel 

vast aan Leuven als stad.

Annick: Ik heb er ook geen, maar in tegen-

stelling tot Bart ben ik dan ook niet uit het 

Leuvense afkomstig. Ik ken hier voorname-

lijk de winkels en de restaurants.
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Strategie rond immobiliën
Deloitte Fiduciaire adviseert:

Waardevolle scheiding 
van onroerend goed en 
exploitatie

deren sterk gereduceerd, wat het fi nancieel 
draaglijker maakte voor de overnemende 
kinderen.

Die splitsing gebeurt niet altijd?
Henk Hemelaere: Naarmate overlatingen 
buiten de familie frequenter werden, werd 
die splitsing vaak niet meer nagestreefd. De 
koper is toch geïnteresseerd in het com-
plete pakket en wil verregaande zekerheid 
om de sites van het bedrijf ter beschikking 
te hebben. Maar we hebben ondervon-
den dat die visie dikwijls een kater nalaat, 
door de manier waarop bedrijven vandaag 
gewaardeerd worden. De populaire EBITDA 
waarderingsmethode (een aantal keer de 
operationele cash fl ow, verminderd met de 
netto schulden) houdt geen rekening met de 
intrinsieke waarde van het onroerend goed. 
Een onderneming met een zwaar afge-

Is de bescherming van het industrieel 
patrimonium een recente tendens?
Henk Hemelaere: Uiteraard niet. Sinds jaar 
en dag proberen ondernemers het indu-
strieel patrimonium veilig te stellen en af 
te splitsen van de eigenlijke exploitatie. Ze 
willen het niet aan het ondernemingsrisico 
onderwerpen. In het verleden werd onroe-
rend goed in een patrimoniumvennootschap 
zelfs vaak als een oplossing voor de familiale 
opvolging gezien. De niet-actieve kinderen 
kregen de aandelen van het onroerend 
goed, de actieve kinderen verwierven dan de 
eigenlijke onderneming. Door die opdeling 
werd de uitkoopsom van de niet-actieve kin-

schreven onroerend patrimonium valoriseert 
daardoor zijn grond en gebouwen niet. Het 
is mogelijk dat de overlater meer overhoudt 
in een bedrijf zonder onroerende eigendom-
men en dus met lagere winstgevendheid 
door huurlasten. De lagere waardering voor 
het bedrijf ziet hij dan (over)gecompenseerd 
door de waarde van de patrimoniumven-
nootschap die hij behoudt.

De oude scheiding van onroerend goed 
en exploitatie in aparte vennootschap-
pen heeft dus nog niks aan waarde 
ingeboet?
Henk Hemelaere: Inderdaad. Zelfs een 
overnemer met diepe zakken zal zelden 
betreuren dat de onroerende goederen geen 
deel uitmaken van de overname. Meer nog, 
overnemers organiseren die splitsing vaak 
zelf om fi nanciële redenen.

Als het industrieel patrimonium buiten 
het exploitatierisico moet vallen, welke 
oplossingen zijn er dan op het vlak van 
de btw?
Luc Heylens: Het ligt voor de hand om 
het gebouw vanuit een patrimoniumven-
nootschap aan een exploitatievennootschap 
te verhuren, maar de btw is dan door de 
vrijgestelde verhuring van het gebouw niet 

aftrekbaar. Ze wordt een zuiver kostprijs-
element en dat is uiteraard de bedoeling niet. 
Niettegenstaande de gewone verhuur van 
industriële gebouwen vrijgesteld is van btw, 
is de verhuur van opslagplaatsen en garages 
wel onderworpen. In dit geval wordt dan een 
gewoon huurcontract vooropgesteld.

Biedt de wetgever dan geen alterna-
tieven om de btw op de oprichting of 
aankoop van een gebouw alsnog te 
recupereren?

Luc Heylens: Gelukkig wel. Bij onroerende 
fi nancieringshuur inzake btw of leasing wordt 
het gebouw opgericht door de patrimonium-
vennootschap maar via een overeenkomst 
van onroerende leasing aan de exploitatie-
vennootschap verhuurd. Die overeenkomst, 
mits aan een aantal strikte voorwaarden is 
voldaan, is onderworpen aan de btw en via 
deze weg kan de patrimoniumvennootschap 
de haar aangerekende btw volledig recupere-
ren. De exploitatievennootschap recupereert 
de btw van elke leasingvergoeding die ze 

Dat element samen met de typische bekom-
mernissen van de bedrijfsleider van de 
Belgische kmo, zoals de problematiek van 
opvolging en onttrekking van het gebouw 
aan het ondernemersrisico, maken het pro-
duct aantrekkelijk voor die doelgroep.

Zijn er nog andere aspecten die onroe-
rende leasing extra interessant maken?
Filip Indigne (ING Lease): Via de 
techniek van onroerende leasing kan het 
gebouw ook buiten de balans van de 
klant worden gehouden. Financiële ratio’s 
waaronder de solvabiliteit of gearing ratio 
en de return on total assets ratio, die door 
fi nanciers op de voet worden gevolgd, 
worden hierdoor niet aangetast.  Onroeren-
de leasing combineert dus heel wat voorde-
len: het inpikken van de meerwaarden op 
het gebouw, het eigen concept en identiteit 
van het gebouw kiezen,… Het biedt 
bovendien perspectieven bij eventuele 
latere verkoop van het bedrijf omdat 
overnemers liever niet investeren in vast-
goed en alleen in de core business 
geïnteresseerd zijn.

Onroerende leasing maakt al een 
tijdje opgang als alternatieve vorm 
van fi nanciering voor distributiehal-
len, productiehallen en kantoorge-
bouwen. Wat maakt het zo aantrek-
kelijk?
Filip Indigne (ING Lease): Het is 
vooral de ‘fl exibiliteit’ van het product 
dat zowel voor de kmo als de grote, 
multinationale onderneming interessant 
is. ING Lease België stond trouwens mee 
aan de wieg van onroerende leasing. De 
gebouwen zijn verhandelbaar (onder de 
vorm van o.a. een transfer van het con-
tract) en het is mogelijk met meerdere 
vennootschappen binnen dezelfde groep 
te werken. In principe is onroerende 
leasing een 100 % fi nanciering waar-
bij, gezien het eigendomsrecht dat de 
leasingmaatschappij heeft, er géén hypo-
theek dient te worden gegeven. 

beroepsdoeleinden gebruikt, in aanmerking 

komen voor betoelaging. Anderzijds kan 

een patrimoniumvennootschap dan zelf 

nooit een aanvraagdossier indienen, aange-

zien ze niet zelf de investeringen exploiteert 

maar die ter beschikking stelt van haar 

exploitatievennootschap.

Aan welke voorwaarden moeten de 
beroepsinvesteringen van een ex-
ploitatievennootschap dan voldoen 
om de onroerende goederen in een 
subsidiedossier te kunnen inbrengen?
Sonja Vancraeynest: De uitgaven moe-
ten eerst een vooral worden geboekt 
onder de rubrieken 21 tot 27 van de 
jaarrekening van de exploitatievennoot-

Sinds 1 januari 2007 is de situatie 
omtrent subsidies van investeringen 
gewijzigd. Wat verandert er precies?
Sonja Vancraeynest: Het is niet langer mo-

gelijk om investeringen die via een patrimo-

niumvennootschap zijn gerealiseerd te laten 

betoelagen. Want de investeringsuitgaven 

moeten verworven worden tegen marktvoor-

waarden van derden. De investeringen mogen 

ook niet meer door de steunaanvragende on-

derneming gratis of onder bezwarende titel ter 

beschikking gesteld worden aan derden. Dat 

betekent enerzijds dat enkel de investeringen 

die de exploitatievennootschap zelf via verwer-

ving aan derden realiseert en voor haar eigen 

Steun blijft mogelijk

Het beheer van het industrieel patrimonium van een bedrijf is vaak een complexe zaak. 

Wat voor de ene onderneming een voordelige oplossing betekent, is niet per se een goede zaak 

voor het andere bedrijf. Henk Hemelaere, Sonja Vancraeynest en Luc Heylens van Deloitte 

Fiduciaire en Filip Indigne van ING Lease geven enkele gouden tips.

Btw kan aftrekbaar 
blijven

daartoe moet betalen. Daarnaast bestaat ook 
het zakelijk recht op een bestaand ‘nieuw’ 
gebouw. Bijvoorbeeld: er wordt een vrucht-
gebruik gevestigd op het ‘nieuwe’ gebouw 
in het voordeel van de exploitatievennoot-
schap. Die is onderworpen aan de btw (van 
rechtswege of via optie) en resulteert in de 
aftrek van de btw in hoofde van de overdra-
ger. De verkrijger van het zakelijk recht die 
het gebouw gebruikt voor zijn economische 
activiteit kan dan de hem aangerekende btw 
ook recupereren.

Bestaan er nog andere mogelijkheden?
Luc Heylens: Sinds 1 april 2007 heeft 
de wetgever een ‘btw-eenheid’ voorzien. 
Verschillende personen kunnen dan samen 
één belastingplichtige vormen. In die optiek 
is het vooral belangrijk dat de handelingen 
die tussen de leden worden gesteld niet 
langer aan btw (neutraliteit) onderworpen 
zijn. De vrijgestelde verhuur van een gebouw 
door een patrimoniumvennootschap aan 
een exploitatievennootschap kan dan uit de 
btw-sfeer worden getrokken doordat beide 
partijen één en dezelfde belastingplichtige 
vormen. Andere overeenkomsten tot gebruik 
van het gebouw door de exploitatievennoot-
schap, zoals via de gemeenschappelijke ter-
beschikkingstelling en gebruik, de bedrijven-
centra en dienstencentra en eventuele andere 
overeenkomsten zijn niet zo vanzelfsprekend. 
Er hangen strikte voorwaarden aan vast, 
waardoor ze minder zekerheid bieden.

Onroerende leasing, 
de favoriet van de 
fi nancier

 

Henk Hemelaere, partner 

 

Luc Heylens, btw-specialist

schap. De vraag is dan of een recht van 
opstal aan een externe leasingmaatschappij 
op grond van een patrimoniumvennoot-
schap met fi nanciering van de gebouwen 
via een fi nanciële leasing (on balance bij 
de exploitatievennootschap) geen oplos-
sing blijft om onmiddellijk subsidies en op 
lange termijn scheiding van onroerend en 
exploitatiegebeuren te realiseren.Daarnaast 
moeten de uitgaven door de exploitatieven-
nootschap worden afgeschreven conform 
de boekhoudwetgeving en ten minste over 
een termijn van 3 jaar. Ten slotte moeten de 
uitgaven ook verworven worden door de 
exploitatievennootschap tegen marktvoor-
waarden van derden. 

Sonja Vancraeynest, subsidiespecialiste

 

Filip Indigne, ING Lease
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Waarom zoveel Fransen naar België vluchten

Veel Franse belastingsplichtigen verkassen naar België. Zouden de 
volgende lasten daarmee iets te maken hebben?

•  sociale bijdragen van 11 % op quasi alle inkomsten (uit grondeigen-
dom, roerende goederen, beroepsactiviteiten,…), bovendien veelal 
niet aftrekbaar;

•  belasting van 16 % op de roerende meerwaarden;
•  belasting aan progressief tarief op geïnde dividenden;
•  systematische heffi ng op alle onroerende meerwaarden;
•  vermogen belastingvrij naar de volgende generatie te transfereren is 

quasi onmogelijk;
•  en last but not least, de Franse, niet-geplafonneerde vermogens-

belasting op (mondiaal) fortuin, variërend van 0,55 % tot 1,80 %.

IFRS doet resultaten stijgen

Europese ondernemingen die effecten verhandelen op een Europese 
beurs moeten vanaf het boekjaar 2005 IFRS toepassen bij het opstel-
len van hun geconsolideerde jaarrekening. Intussen zijn de effecten 
van de eerste rapportering onder IFRS gekend en blijkt dat het effect 
van de IFRS-waardering op return on equity (IFRS – National GAAP) 
gemiddeld + 2.44 % bedraagt. Die stijging is te verklaren door de 
forse impact op de nettowinst, ten gevolge van de sterke daling 
van de kosten zoals afschrijving op goodwill en de activering van 
R&D uitgaven.

Goed om weten…

12 13

Hoe bankfi nanciering het rendement van eigen vermogen kan verhogenStel dat uw eigen vermogen 100 EUR bedraagt en u vandaag een brutorendement 
realiseert van 10 % (10 EUR). U heeft een investeringsproject voor ogen dat 300 EUR 
aan middelen nodig heeft en waarvan het 
verwachte brutorendement 8 % is. Als u zelf 
die 300 EUR inbrengt in uw vennootschap zal 
het rendement op uw eigen vermogen dalen 
van 10 % naar 8,5 %. Als u deze investering 
fi nanciert met vreemde middelen die u 5 % 
kosten, dan stijgt het rendement van uw eigen 
vermogen minstens tot 19 %.

ARKimedes zoekt ondernemers met 

investeringsplannen

De Vlaamse overheid en Participatiemaat-

schappij Vlaanderen lanceerden in 2005 het 

ARKimedes durfkapitaalprogramma (ter waarde 

van 450.000.000 EUR) voor starters en kmo’s in 

Vlaanderen. Vandaag zijn 11 ARKIV’s opgericht, 

goed voor 98.504.000 EUR aan gealloceerde 

middelen van het ARKimedes Fonds waarvan 

22.230.560 EUR effectief volstort.

Het zijn de ARKIV’s die op hun beurt hun fond-

sen investeren in starters en kmo’s in Vlaander-

en. Eind 2006 waren 20 investeringen in doel-

ondernemingen gerealiseerd voor een bedrag 

van 13.021.255 EUR. 

De ware impact van de notionele intrestaftrek

Stel, uw vennootschap heeft een eigen vermogen van 100.000 EUR 
en u verwacht een nettorendement van 15 %. Dan moest uw 
vennootschap tot 31 december 2005 een brutowinst halen van 
22.724 EUR. Met de notionele intrestaftrek is dat in 2007 nog slechts 
22.289 EUR  of 2 % minder brutowinst.

Sociale bijdragen van uw duurste kaderleden geplafonneerd De patronale bijdragen voor werknemers 
met een hoog loon bedragen minder dan de 
klassiek vooropgestelde 35 %. Werkgevers 
krijgen immers een korting van 6 % op de 
loonschijf boven 12.000 EUR per kwartaal. 
Zo bedraagt het bijdragepercentage voor een 
topmedewerker met een brutomaandloon 
van 6.000 EUR dankzij deze korting “slechts” 
28,54 %. 

Begrippen als cash fl ow, EBIT, EBITDA, ROI, ROE ,…1 behoren niet meer uitsluitend 

tot het jargon van de fi nanciële expert. Elke bedrijfsleider wordt er vroeg of laat mee 

geconfronteerd. Maar heeft de ondernemer hiermee voldoende informatie om zijn bedrijf 

te sturen? We vroegen het aan vier specialisten bij Deloitte Fiduciaire: Martin Beynaerts, 

Bruno Degrande, Marino Verhellen en Yves Sioncke, die prompt de kasplanner van 

Deloitte Fiduciaire als valabel alternatief voorstellen.

Meer vertrouwen in uw onderneming

De kasplanner, visie en 
strategie in concrete cijfers

Ondernemers beschikken vaak al over 
een intern managementrapport. Is dat 
dan niet voldoende?
Bruno Degrande: Iedere onderneming 
heeft behoefte aan opvolging. Meestal 
gebeurt dat inderdaad onder de vorm van 
managementrapporten. Maar wij stellen 
vast dat in die rapporteringen vaak twee 
items ontbreken: toekomstvisie en impact 
op de liquiditeitspositie. De gedachte dat 
met een positieve cash fl ow de groei pro-
bleemloos kan gefi nancierd worden is 
nochtans in veel gevallen utopie. Daarom is 
kasplanning een verstandige beslissing: bij 
het opstellen van zo’n kasplanning vertaalt 
de ondernemer zijn visie en strategie in 
concrete cijfers, waardoor de haalbaarheid 
van zijn plannen in kaart wordt gebracht. 
Maar het is opmerkelijk hoe weinig mensen 
van die visie en strategie op de hoogte zijn. 
En bij de grote meerderheid van de

familiale ondernemingen ontbreekt boven-
dien nog een politiek op het vlak van cash 
management.

Martin Beynaerts: Om het met een voor-
beeld te illustreren. Uit het budget van een 
onderneming blijkt een sterke schommeling 
van het resultaat van maand tot maand, 
zoals blijkt uit grafi ek 1 (p.14). Toch boekt 
de vennootschap volgens die grafi ek op 
jaarbasis een positieve cash fl ow van meer 
dan 76.000 EUR en een resultaat van 
31.762 EUR. De beschikbare straight loan 
van 25.000 EUR wordt evenwel overschre-
den vanaf mei tot eind juni en vanaf au-
gustus tot medio oktober. Met onze eigen 
specifi eke software, de kasplanner van 
Deloitte Fiduciaire, zouden wij het tijdstip, 
de omvang en de reden van behoefte aan 
cash kunnen voorspellen en hiervoor vooraf 
de nodige oplossingen initiëren.

Bruno Degrande, accountant

1 EBIT: earnings before intrest en tax; EBITDA: earnings before intrest, tax, depreciation and amortization; ROI: return on investment; ROE: return on equity.
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Grafi ek 2 – Ondanks een positieve cash fl ow en een resultaat van 31.762 EUR wordt de beschikbare 

straight loan enkele maanden ruim overschreden.
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Grafi ek 1 – Uit het budget van deze onderneming blijkt een sterke schommeling van maand tot maand.

Wat weerhoudt een bedrijfsleider ervan 
om een kasplanning op te zetten?
Yves Sioncke: Er bestaat een hardnek-
kig misverstand dat een kasplanning enkel 
nut zou hebben voor ondernemingen in 
moeilijkheden. Bij zware betalingsachter-
stand bij de RSZ en bedrijfsvoorheffi ng is 
het in veel gevallen zelfs al te laat en kan 
een kasplanning niet meer baten. Zowel 
de groeiende als de mature onderneming, 
zelfs starters, hebben er behoefte aan. Bij 

de mature onderneming wordt bijvoorbeeld 
gebudgetteerd wanneer een bepaalde 
kaspositie wordt bereikt. Zo kan er tijdig 
naar een geschikte investeringsopportuniteit 
worden uitgekeken, die op haar beurt weer 
voor bijkomend rendement kan zorgen. Of 

beter gezegd: bijkomende liquide middelen 
zal genereren. En dàt is ondernemen, dàt is 
waarde creëren.

Welke opbouw vereist een kwalitatieve 
kasplanning?
Marino Verhellen: Er wordt een maande-
lijkse planning uitgeschreven die aansluit op 
de strategie en visie van de ondernemer of 
van zijn managementteam. Daarbij kan men 
zich voor de resultatenrekening baseren op 
het verleden. De resultaten worden in een 
analytische vorm uitgeschreven, waardoor 
o.a. de contributiemarge in kaart wordt 
gebracht (en nadien kort kan opgevolgd 
worden). Die contributiemarge biedt ons de 
mogelijkheid om de logische en realistische 
opbouw van het cijfermateriaal te controle-
ren. Naast de kasstromen die het gevolg zijn 
van investeringen en leningen, tekenen we 
ook de wijziging van de behoefte aan werk-
kapitaal uit. Klanten en leveranciers zorgen in 
het kader van dat werkkapitaal voor de be-
langrijkste kasstromen. Het spreekt voor zich 
dat die posten de nodige aandacht verdienen.

Biedt de kasplanner naast transparantie 
nog andere voordelen?
Yves Sioncke: Het is een echte communi-
catietool, als je bijvoorbeeld naar je bankier 
stapt. Met één enkel document beschikt hij 
immers over de in cijfers vertaalde strategie 
en visie van de onderneming en over de 
bedrijfscyclus voor de volgende 12 maanden, 
mét de gevolgen van de seizoensschomme-
lingen, wat in veel dossiers een onbekende 
is. Daarnaast ziet de bankier wanneer een 

bepaalde kapitaalbehoefte ontstaat, die 
bovendien niet alleen wordt berekend, maar 
ook grafi sch voorgesteld. En last but not 
least, in dat gesprek krijgt de ondernemer 
de kans de complexiteit van zijn activiteiten 
mee te geven.

“Denk vooruit en laat je niet verrassen 
door fi nanciële hindernissen.”

Martin Beynaerts: Het is dus echt verkeerd 
te denken dat een kasplanning enkel nuttig 
kan zijn voor ondernemingen in moeilijkhe-
den of ondernemingen met een structureel 
geldprobleem, integendeel! Een goed uit-
gewerkt plan geeft de bankier (nog) meer 
vertrouwen in je onderneming, waardoor 
je de mogelijkheid hebt je bankrating te 
managen. Met de kasplanner worden de 
waarde creërende elementen in kaart ge-
bracht, zoals de behoefte aan werkkapitaal, 
het investeringsbeleid, de fi nancierings-
politiek en niet te vergeten het verwachte 
rendement. Dus een goede raad voor de 
bedrijfsleider: denk vooruit en laat je niet 
verrassen door fi nanciële hindernissen.

Yves Sioncke, accountant

Marino Verhellen, partner

Martin Beynaerts, accountant
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ASP – niet te verwarren met Active Server 
Pages – staat voor Application Service 
Provider, een organisatie die de hardware 
en software in huis heeft waarmee een 
deel van uw administratieve bedrijfs-
processen uitgevoerd kan worden, via 
een internetaansluiting. De dienstverlener 
investeert dus in computers en software-
toepassingen en geeft u via het internet 
toegang tot de software, die u huurt op 
abonnementsbasis. 
Hij zorgt meteen ook voor het onderhoud, 
de update, de backup en de support van 
zijn hard- en software, wat een aanzien-
lijke daling van uw investeringen inhoudt.
Om het heel simplistisch voor te stellen: 
met het ASP-concept hoeft u er zich als 
afnemer niet over te verdiepen hoe die 
automatisering tot stand komt. In de 
praktijk betekent het dat Deloitte 
Fiduciaire als uw externe accountant 
uw boekhouding of een deel ervan 
via internet bijhoudt, op basis van wel 
geformuleerde afspraken (Service Level 
Agreements). Zelf behoudt u uiteraard vol-
ledige toegankelijkheid tot uw (beveiligde) 
gegevens.  

Doeltreffend en betrouwbaar
ASP zorgt dus enerzijds voor een betere 
communicatie en doeltreffende samen-
werking tussen Deloitte Fiduciaire en u 
als klant, hoe beperkt of omvangrijk uw 
(boekhoudkundige) administratie ook mag 
zijn. Het takenpakket kan immers verdeeld 
worden. Bijvoorbeeld: Deloitte Fiduciaire 
boekt de aankoopfacturen, waarbij u de 
verkoopfacturen aanmaakt en doorboekt 
via de module facturatie en betalingen. 
Met andere woorden, u hoeft zich niet 
langer te bekommeren om een correcte 
boeking inzake btw enzovoort. Anderzijds 
is uw fi nanciële toestand (kassituatie, 
belastingoptimalisatie, verhouding met 
opgestelde budgetten, etc.) permanent 
up-to-date en betrouwbaar en zijn 
beide partijen verlost van taken die voor 
hen geen toegevoegde waarde leveren.
De mogelijkheden van ASP zijn overigens 
eindeloos.  Denkt u maar aan de link met 
de mobiele telefoon, PDA en laptop, zodat 
u bijvoorbeeld de bestellingen online kan 
ingeven en de status van de leveringen kan 
opvolgen. Elektronische facturatie met grip 
op de kost ervan, door een effi ciënt beheer 

en een minimale investering is dus geen 
utopie meer en zeker niet langer een voor-
recht van grote bedrijven. Het ASP-model 
houdt ongetwijfeld voordelen in waarbij 
ook kmo’s er goed aan doen de kosten/ba-
ten analyse te maken. Het blijft evenwel 
een “case to case” maatwerk, maar als 
kmo-bedrijfsleider heeft u er alle baat bij 
om met uw ICT-omgeving en diens admini-
stratie een innovatieve weg in te slaan.
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Ieder gezond, fi nancieel beleid is o.a. gestoeld op de fi nanciële voorspelbaarheid van vaste 

kosten. De kost van de boekhouding is daar geen uitzondering op. In dit artikel maakt u 

kennis met ASP, een ICT-applicatie die de kost van uw boekhouding niet afschaft, maar 

die wel toegevoegde waarde creëert. 

ASP, administratie met 
internet als tussenschakel Vemedia startte in 2006 met de uitbouw 

van het strategisch plan voor de groep. Het 
bedrijf is actief in de OTC-sector en heeft 
zijn kernactiviteiten in Nederland. In de 
vooropgestelde strategie kwamen volgende 
wensen naar voren:
 
• Geen investering in software en diens 
 onderhoud, licentiekosten, etc.
• Uitbesteding van de boekhouding:
  - kostenbeheersing
  - permanente beschikbaarheid van re-
   cente kennis
  - minder (geen) afhankelijkheid van 
   professionele evolutie van interne, 
   boekhoudkundige medewerkers
  - geen opbouw van “verdoken” perso-
   neelskosten
  - minimalisatie van het risico op dubbele 
   invoer door input op één centrale plaats

  - focus op kernactiviteiten met toege-
   voegde waarde
• Mogelijkheid om altijd de gegevens te
 kunnen consulteren, waar dan ook (multi 
 access).
• Regelmatige bijwerking van de boekhou-
 ding.
• Veiligheid: geen nodeloze verplaatsingen  
 of briefwisseling.
• Behoud van fl exibiliteit in de taken-
 verdeling.

Dat heeft ertoe geleid dat Vemedia en 
Deloitte Fiduciaire voor een ASP-omgeving 
hebben gekozen. Naast de regelmatige bij-
werking van de boekhouding worden ook 
betalingen via ISABEL voorbereid, waarna 
die na goedkeuring door de verantwoor-
delijke binnen de groep kunnen worden 
uitgevoerd. 

Bij de opstart van een bijkomende vennoot-
schap van Vemedia in België werden de 
troeven van ASP nog duidelijker. Ook hier 
werd zonder twijfelen gekozen voor dezelf-
de functionaliteiten: Deloitte Fiduciaire die 
de volledige boekhouding op zich neemt en 
consultatiemogelijkheid voor Vemedia zelf.

Door de sterke groei van Vemedia bleek 
het onlangs noodzakelijk om een verant-
woordelijke voor de interne administratie 
aan te werven. Zonder probleem werd ASP 
aangepast zodat Vemedia vanaf dan zelf de 
volledige boekhouding kon inboeken. 
Deloitte kan nu vanop afstand consulteren 
en eventueel bijsturen. Als Vemedia vragen 
of problemen heeft bij het verwerken van 
de boekhouding, kan Deloitte tussenkomen 
en indien nodig zelf boekingen uitvoeren 
(bv. eindejaarsboekingen).

ASP en Vemedia live

E-accounting over 
Internet (ASP)
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Insourcing
Met eigen 
personeel

Informele SLA*

Co-sourcing

Deloitte Fiduciaire is spreker op een 
seminarie-reeks georganiseerd door 
ASPex op volgende data en locaties: 
27 september (Charleroi), 28 september 
(Zolder), 2 oktober (Roeselare), 4 oktober 
(Louvain-la-Neuve), 5 oktober (Gent), 
9 oktober (Leuven), 11 oktober (Luik) 
en 12 oktober (Antwerpen).

Boekhoudkundige communicatie 
op zijn best
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Waarom hebben jullie deze onderne-
ming opgericht?
Vivien Monti: We zijn in 2001 met Vivansa 
gestart, maar Jacques, Saïd en ik kennen 
elkaar al langer. Als onafhankelijke con-
sultants werkten we regelmatig samen. 
Daarbij moesten we vaak vaststellen dat het 
informaticasysteem van onze klanten niet 
aangepast was aan hun behoeftes en niet in 
staat was de evolutie van hun zaken te vol-
gen. Zo ontstond het idee om als team een 
onderneming op te zetten waar we onze 
skills, ervaring en creativiteit goed konden 
gebruiken om daarin verbetering te brengen. 
  
Jacques Piret: In die tijd was de IT-sector 
ook nog niet volwassen. IT is vergeleken 
met pakweg de bouwsector nog een relatief 
jonge bedrijfstak, met alle groeipijnen en 
gebrek aan ervaring en kennis vandien. 
Als een ingenieur een brug bouwt zal het 
zelden gebeuren dat ze de eerste dag dat ze 
wordt gebruikt ineenstort. Het is helaas geen 
uitzondering dat informaticasystemen vanaf 

de eerste dag falen. Zoiets zou eigenlijk niet 
mogen. Vandaar dat we zelf betere, inno-
vatieve oplossingen die met het bedrijf 
mee evolueren wilden bieden, met een 
eigen onderneming. 

Hoe verklaar je jullie start in een econo-
misch niet zo gunstig klimaat?
Jacques Piret: Het klinkt misschien als een 
cliché, maar onze belangrijkste drijfveer 
is echt niet het geld dat we met Vivansa 
verdienen. Wel het verlangen om in de 
informatica te werken en dingen te mak-
en die wérken, zoals een ambachtsman dat 
doet. Niet dat we ’bricoleurs’ zijn, ik bedoel 
dan ambachtsman in de nobele zin van het 
woord… Een ambachtsman heeft ook liefde 
voor het vak, en zal naar het beste resultaat 
toe werken. Daardoor zijn onze klanten ons 
trouw gebleven, zelfs in een economisch 
ongunstige periode, en trekken we steeds 
nieuw cliënteel aan. In het begin van Vivansa 
had elk bedrijf een informaticabudget, 
vaak een groot zelfs. Het werd gezien als 

Vivansa is nu zes jaar actief en dus nog een relatief jong bedrijf. Toch is het erin geslaagd zich 

snel onmisbaar te maken in de IT-business. Binnen Europa is Vivansa één van de referenties 

geworden in IT-oplossingen voor tax, douane en accijnzen. Vivien Monti, Saïd Eloudrhiri en 

Jacques Piret zijn de drie stichters van Vivansa, en vertellen ons hoe zij als jonge ondernemers 

de markt hebben veroverd.

“Als starter 
moet je kansen 
grijpen”

IT-bedrijf Vivansa, van starter 
tot vaste waarde in zijn niche

een onvermijdbare kostenpost, eigen aan 
de technologische evolutie. Vandaag is 
informatica een echte investering, waarop de 
klant return verwacht. Hij heeft een systeem 
nodig dat werkt, dat resultaten en dus geld 
oplevert. In de e-business bijvoorbeeld is je 
informaticasysteem even belangrijk als een 
bestelwagen voor een transportbedrijf. Het 
moét wel functioneren.

Wat is een belangrijke stap in de 
ontwikkeling van Vivansa geweest?
Vivien Monti: De opkomst van Open 
Source – de beweging voor een vrij toeganke
lijke informaticacode – in 2000/2001 is de 
spreekwoordelijke klik geweest voor onze 
ontwikkeling. Het gebruik van die open code 
maakte het ons mogelijk om de verschil-

“Innoveer en 
ontwikkel”

Van links naar rechts: Jacques Piret, Saïd Eloudrhiri, Vivien Monti (Vivansa) en Dominique Deliège (Deloitte Fiduciaire)

Vivien Monti (Vivansa) Jacques Piret (Vivansa)
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Deloitte Fiduciaire adviseert 
bij de groei van Vivansa

Vivansa bevindt zich momenteel in een bevoorrechte positie. De grote spelers in 
de sector en potentiële klanten kennen immers de goede reputatie van het bedrijf 
en investeerders tonen zich zeer geïnteresseerd. Het wordt dan ook tijd om de 
volgende stap te zetten met Vivansa, vindt Vivien Monti: “Het is de eerste keer 
sinds onze start dat we over de technische capaciteit, volwassenheid, en ken-
nis beschikken om nog verder te groeien. Het economische klimaat is bovendien 
gunstig. En de kansen om te groeien zijn er! Tot nog toe hebben we Vivansa 
beheerd als een goede huisvader, met een zekere, maar trage groei. Met onze 
huidige grootte kunnen we echter ons doel – in Europa een belangrijke speler 
worden op de informaticamarkt van douanesystemen – niet bereiken. We zullen 
dan ook een industriële partner moeten zoeken die onze groei een boost kan 
geven. Daarvoor doen we een beroep op Deloitte Fiduciaire. Zij beschikken over 
de nodige kennis en ervaring om advies te geven over de keuze van het bedrijf. 
Wat is de waarde ervan, wat zijn de sterke en zwakkere punten, dat soort vragen. 
Anderzijds rekenen we ook op Deloitte Fiduciaire om dat partnership daarna ook 
rendabel te ontwikkelen. We hopen dat we die partner nog in de loop van dit jaar 
zullen vinden. Dat zal Vivansa zichtbaarder maken, en zo kunnen we binnen 3 à 
5 jaar het huidige zakencijfer van 2 miljoen optrekken tot 15 miljoen euro. Een 
ambitieus cijfer, maar met de hulp van Deloitte Fiduciaire en een sterke partner 
zijn we ervan overtuigd: dat target halen we!”

lende informaticasystemen van onze klanten 
te integreren. En in tegenstelling tot onze 
concurrenten hebben we voortgebouwd op 
die opgedane kennis. Als jong bedrijf heb-
ben we ook kunnen profi teren van de sterke 
penetratie van het besturingssysteem Linux 
binnen bedrijven en administraties. Inpikken 
op de mogelijkheden die Open Source bood, 
was onze initiële strategie. Die strategie 
is uiteraard meegeëvolueerd met de groei 
van Vivansa - je mag niet ter plaatse blijven 
trappelen.

Er is dus een duidelijke evolutie in jullie 
producten- en dienstenaanbod?
Jacques Piret: Vivansa is als vanzelf 
geëvolueerd naar het aanbieden van 
Service Oriented Architecture door een 
vernieuwend systeem toe te passen dat 
urbanisatie wordt genoemd. We noemen 
ons met een neologisme ‘the professional 
IT Urbanisator’. Een bouwkundig tekenaar 
tekent een plan voor een stad uit zodat ze 

vlot kan groeien. Op dezelfde manier on-
twikkelen wij onze informaticasystemen. Net 
als in de klassieke, bouwkundige urbanisatie 
dus. Dankzij die architecturale en method-
ologische benadering kunnen we informati-
casystemen van onze klanten een tweede 
jeugd geven.

Saïd Eloudrihiri: Je kunt onze systemen 
met een informatie-autosnelweg vergelijken; 
je moet vlot kunnen manoeuvreren. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat wij het wiel hier 
uitvinden. De enige op de markt met onze 
kennis zijn we zeker en vast niet, en anderen 
hebben zeker dezelfde visie als Vivansa. Alle 
grote bedrijven zijn ervan overtuigd dat we 
in die richting evolueren. Wat Vivansa spe-
ciaal maakt, is dat het zich in een niche heeft 
genesteld. We kennen ons vak door en door 
en we hebben onze technologische expertise 
kunnen aanwenden om door te dringen op 
de markt van douane-informaticasystemen. 
We merken dat we steeds actiever worden 

in het kader van de grote douanehervormin-
gen, gelanceerd door de Europese Gemeen-
schap, en we ontwikkelen ons ook verder in 
die richting.

Wat willen jullie nog bereiken met 
Vivansa?
Vivien Monti: Het is ons doel om binnen 
nu en vijf jaar in Europa een belangrijke 
speler te zijn op de informaticamarkt van 
douanesystemen. We zijn niet bang om dat 
luidop te zeggen – al zijn we er ons sterk van 
bewust dat Vivansa zal moeten groeien om 
dat te bereiken. Maar volgens ons kan dat 
perfect, zolang we maar onze innova-
tieve ideeën en kennis verder blijven 
ontwikkelen. We hebben trouwens meer 
dan vijftien jaar ervaring in de branche en we 
werken met topexperten. Onder impuls van 
de Europese instellingen is de douanesector 
in volle verandering en de bestaande syste-
men zullen echt moeten evolueren. Dat biedt 
dus enorme perspectieven voor Vivansa.

Saïd Eloudrhiri (Vivansa) Dominique Deliège (Deloitte Fiduciaire)
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Koksijde
Stefaan D’Hondt en Marc Vanroose
Liefjeslaan 2
8670 Koksijde
Tel. 058 51 89 51
Fax 058 51 99 13
kmo-koksijde@deloitte.be

Kortrijk
Philippe Bisschop, Frank Gaeremynck, 
Stefaan Pattijn en Marino Verhellen
President Kennedypark 8a
8500 Kortrijk
Tel. 056 59 44 00
Fax 056 59 44 01
kmo-kortrijk@deloitte.be

Leuven
Dirk Hermans
Philipssite 5 bus 7
3001 Leuven
Tel. 016 31 41 50
Fax 016 31 41 51
kmo-leuven@deloitte.be

Luik
Pascal Celen en Dominique Deliège
Parc d’Affaires Zénobe Gramme
Square des Conduites-d’Eau 2
4020 Luik
Tel. 04 349 35 35
Fax 04 349 35 59
pme-liege@deloitte.be

Roeselare
Dirk Clarysse, Henk Hemelaere, Ivan Lambrecht, 
Filip Seynaeve en Lieven Vandezande
Accent Business Park - Kwadestraat 151
8800 Roeselare
Tel. 051 66 46 90
Fax 051 66 47 20
kmo-roeselare@deloitte.be

Turnhout
Guy Willems en Luc de Werdt
Parklaan 55 bus 17
2300 Turnhout
Tel. 014 40 19 50
Fax 014 42 55 29
kmo-turnhout@deloitte.be

Antwerpen
Ralph De Jonghe
Lange Lozanastraat 270
2018 Antwerpen
Tel. 03 800 89 00
Fax 03 800 89 01
kmo-antwerpen@deloitte.be

Deloitte Fiduciaire

Voor familiale ondernemingen en kmo’s is Deloitte Fiduciaire 

de raadgever bij uitstek op het gebied van fi nancieel advies, 
accountancy en fi scaal-juridisch advies. 12 kantoren en 

450 specialisten zorgen er dagelijks voor dat meer dan 5.000 

bedrijfsleiders in België van hun onderneming een succes kunnen 

maken. 

Deloitte Fiduciaire kan immers bogen op meer dan 70 jaar ervaring 
en vakbekwaamheid in boekhouding, accountancy, btw, fi scaliteit, 

ondernemingsrecht of bedrijfsvoering.
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