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De Belgen doen
het goed!
Naar gemiddeld vermogen per inwoner mag de Belg echt niet
klagen. Uit recente studies is immers gebleken dat we samen
met de Luxemburgers tot de top 10 van de wereld behoren. Hoe
die welvaart precies werd opgebouwd is voer voor economen en
historici, maar dat onze ondernemingen hierbij een belangrijke
rol hebben gespeeld, valt niet te ontkennen. In dit nummer
delen twee succesrijke ondernemers alvast hun ervaringen met u
over de succesfactoren en groei van ondernemingen.
In die onderneming moeten bovendien vaak keuzes gemaakt
worden, want een ondernemer wordt met veel en diverse vragen
geconfronteerd. Zou hij bijvoorbeeld eens niet beter stilstaan bij
de vraag wie over tien jaar zijn aandeelhouder zou kunnen zijn?
Het antwoord daarop is niet eenvoudig, want de mogelijkheden
zijn veelvuldig: de situatie blijft ongewijzigd, er wordt gekozen
voor familiale opvolging, voor een management buy-out of voor
een beursintroductie. Of een derde doet zijn intrede onder een
andere vorm. In deze Dialoog krijgt u in elk geval een overzicht
van de opties.
Dat u als ondernemer waarde creëert, naar de toekomst
durft kijken en elke dag opnieuw een belangrijk deel van uw
vermogen aan het bedrijfsrisico onderwerpt, wordt veelal
onderschat. Dat u hierbij de regels van corporate governance
hoog in het vaandel draagt, ervaart iedereen intussen wel als
evident en verplicht, net als een uitgebreide aansprakelijkheid.
Maar goed bestuur is niet enkel nodig binnen een onderneming,
ook uw privévermogen vraagt erom. Waarom zou u dan de tijd
niet nemen voor het artikel rond Private Governance, de nieuwe
dienst van Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services. Wij willen
voor de ondernemer namelijk verdergaan dan puur rapporteren
of juridisch structureren; als het over uw vermogen gaat, willen
wij een ervaren klankbord zijn.
Wat u zeker ook van Deloitte Fiduciaire kunt verwachten, is de
mogelijkheid om een helikopterview te behouden. In heel wat
enquêtes bij onze cliënten komt dat steevast als sterk punt van
onze dienstverlening naar voor. Het zal de Jonge Durvers van
Noordzee Helikopters Vlaanderen zeker van pas komen in het
kader van hun internationalisering. 2008 zou voor hen wel eens
het jaar van de internationale doorbraak kunnen worden, en
we wensen het hen uiteraard helemaal toe. Net als we u bij het
begin van dit nieuwe jaar veel succes willen wensen, zowel privé
als in uw onderneming.
Veel leesgenot.
Alain Bronckaers
Managing Partner
Deloitte Fiduciaire – Tax & Legal Services
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Paul Thiers en Jos Vaessen,
gepassioneerd door het ondernemerschap

Excelleren is dé succesfactor van een bedrijf
Hoewel ze elk afkomstig zijn uit een ander uiteinde
van België – Paul Thiers is West-Vlaming, Jos Vaessen
komt uit Limburg – hebben deze twee ondernemers
veel gemeen met elkaar. Ze hebben allebei hun bedrijf
zien evolueren van een kmo naar een grote, internationale onderneming. En ze hebben het allebei
verkocht. Als het over groei en succes gaat, zijn deze
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Unilin evolueerde tijdens uw carrière
van een omzet van 10 miljoen naar
1 miljard euro. Hoe heeft u die groei
zelf ervaren?
Paul Thiers: Toen ik na mijn studies in het
familiebedrijf begon, was Unilin inderdaad
nog heel klein. Maar de tweede generatie
had veel ambitie met dat bedrijf, we wilden
er iets van maken. In feite ben ik met
Unilin meegegroeid en heb ik zo carrière
gemaakt. Als je van een klein familiebedrijf
naar een internationale onderneming evolueert, is het alsof je in elke groeifase voor
een ander bedrijf werkt. Je krijgt te maken
met andere problematieken, je diversiﬁeert
je activiteiten, ... En wij waren zodanig gepassioneerd dat die groei eigenlijk vanzelf is
gekomen. We hebben er nooit bij stilgestaan of we misschien niet beter even halt
hielden, omdat het zo’n boeiende reis was.
Groeien was iets van ons.
Wat zijn de sleutelmomenten tijdens
die groei geweest?
Paul Thiers: De belangrijkste stap voor
Unilin was het moment dat we beslisten
om in de veredeling te gaan. En we
kochten daartoe onze grootste klant op,
Fibrolin. Dat was absoluut niet evident, want
wat zouden onze andere klanten vinden
van het feit dat we nu hun concurrenten
zouden worden? Die toegevoegde waarde
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gaan zoeken, weg van de basis, weg van
het halffabrikaat, dat was het keerpunt van
Unilin. Een tweede belangrijke stap was de
lancering van Quick-Step. Daarvoor waren
wij een puur B2B bedrijf en nu kwamen we
met laminaat op de markt, een echt consumentenproduct. Voor de ﬁrma betekende
dat een ware revolutie, want we moesten
ons andere skills eigen maken. Marketing
was tot nog toe voor ons gaan eten met
de klant (lacht) en plots hadden wij een
marketingafdeling nodig, moesten we
marketingbudgetten beheren en reclame
maken. Een andere wereld ging voor ons
open, onze kennis verbreedde. Het was één
ongelooﬂijke, grote ontdekkingsreis. Ook
de talrijke overnames en de succesvolle
integratie ervan vormden een grote uitdaging. Een laatste sleutelmoment voor Unilin
was de internationalisering, weg vanonder
de kerktoren. Internationaliseren heeft veel
verandering teweeg gebracht in de manier
waarop wij ons bedrijf runden: je moet
wel professionaliseren. Ik kan je verzekeren
dat er een groot verschil is tussen een kmo
leiden en een internationale onderneming.

Jonge durvers
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een groeistrategie hebben? Groei geeft
spanningen, maar dat is niet noodzakelijk
negatief. In een groeiproces blijven de
beste over. Je hebt mensen die daar goed
mee om kunnen gaan, je hebt er die dat
niet kunnen. Het is een beetje als natuurlijke selectie. Maar daarvoor moet je het
toch niet laten om te groeien?
Jos Vaessen: Groeien is een fantastisch
avontuur, zeker als het rendement erbij is
(lacht). Maar de vraag of je als bedrijf moét
groeien, is iets wat mij zeker bezig houdt.
De vraag is eigenlijk – en nu ga ik misschien
een beetje de ﬁlosoﬁsche toer op: wat wil

Is groei dan een noodzakelijke dynamiek voor een bedrijf?
Paul Thiers: Dat is heel persoonlijk, denk
ik, maar ik vind van wel. Waarom zou je
blijven stilstaan? Een bedrijf moet toch

industriëlen dus ervaringsdeskundigen pur sang.
We confronteerden de heren met elkaar tijdens een
interessant gesprek over hun bedrijven, groei en de
kritieke succesfactoren van de kmo.
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Jos Vaessen:

“Geld is de motor van
een bedrijf”
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net niet de mensen die het in zich hadden
om zelfstandig te worden. Want ik wou
geen bedrijf waar er constant commotie
was rond vertrekkende mensen of nieuwe
concurrenten.
Paul Thiers: Wij zagen dat toch enigszins
anders. Als je goede mensen wilt houden,
moet je excelleren, moet je de beste zijn,
moet je vooruit gaan. Dat is net de uitdaging. Iedereen werkt graag bij iemand die
wint. Je kunt je niet voorstellen hoe groot
het effect van de Quick-Step renners is: die
wielerploeg heeft een gigantisch wij-gevoel
gecreëerd. Ik moest echt niet bang zijn dat
onze mensen een eigen bedrijfje zouden
beginnen. Ze waren zo geboeid door dat
hele gebeuren en werden bovendien goed
betaald. Ze hadden trouwens geen tijd om
zelfstandig te worden (lacht).

je van je leven maken? Als je met je bedrijf
5 miljoen omzet haalt, en je kan daarvan
leven en je gezin onderhouden, en je bent
daar binnen die context gelukkig mee, is
het misschien niet nodig om te groeien.
Binnen een andere context is groei wel
noodzakelijk: als je mij vraagt wat er nodig
is om een succesrijk bedrijf te hebben,
dan is daar maar één juist antwoord op.
Je moet excelleren, de beste zijn. Je moét
beter zijn dan je concurrenten. Want een
bedrijf is als een boksmatch: het is winnen
of verliezen. En om de beste te kunnen
blijven, is groeien een noodzakelijkheid.
Moet de groeiende ondernemer niches
zoeken of eerder in volumes denken?
Jos Vaessen: Ik denk dat beide kunnen,
het hangt gewoon af van de markt waarin
je met je bedrijf zit.
Paul Thiers: Als je in een niche zit, moet
je eerst en vooral proberen de beste en de
grootste te worden in die niche. Dan zit je
in een fantastische positie. Iemand die in
een volumemarkt zit, moet ook de beste
worden, maar op een andere manier.
6

Alles hangt af van de sector waarbinnen
je opereert.
Heeft de factor talent/people impact op
mogelijke groei?
Paul Thiers: Zeker. Om te kunnen excelleren, hebben wij bij Unilin enorm op talent
gefocust. Als je goede mensen aanwerft,
brengt dat een dynamiek op gang. Toptalenten willen vooruit, die willen iets realiseren. Ze stuwen je bedrijf omhoog, ook
dát doet je bedrijf groeien. Wie toptalent in
huis haalt, zal niet in slaap vallen, dat kan
ik je verzekeren. Want als je ’t wel doet,
dan zijn ze weg. Goede mensen aanwerven
heeft zo’n dynamiserend effect, daarin hebben we optimaal geïnvesteerd bij Unilin.
Jos Vaessen: Ik spreek dat niet tegen,
maar ik wil er toch een verhaaltje aan vastknopen. Het is duidelijk dat het resultaat
van je bedrijf de som is van de kwaliteit van
de mensen. Dat staat vast. Maar ik ben ook
van mening dat het resultaat van een bedrijf
het resultaat is van zijn algemeen directeur.
In het begin van mijn carrière werkte ik voor
een bedrijf dat een enorme groei meemaak-

Jos Vaessen:

“Het resultaat van een
bedrijf is het resultaat
van zijn algemeen
directeur”

Hoe verhielden interne groei en acquisities zich in jullie bedrijven?
Paul Thiers: Als wij konden kiezen, probeerden we altijd endogeen te groeien.
Unilin heeft een zeer grote interne groei
gekend. Groeien via overnames deden
we als dat opportuun was. Zoiets gaat uit
van een strategie. In de activiteiten waar
we in een niche opereerden was ons doel
de grootste worden in onze niche en de
drempel zodanig hoog maken dat de
rest niet meer binnenkon. We wilden de
absolute nummer één met afstand worden
in die niche. Want op die plaats valt er het
meeste geld te verdienen.
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Paul Thiers:

“Investeer in toptalent.
Het dynamiseert je
bedrijf”
moest en zou dat hoogtechnologische
wonder hebben. Maar om dat te kunnen, moet je uiteraard winst maken. Als je
geen geld hebt, kan je niet investeren. Ik
ben indertijd met convectoren begonnen,
maar ik had al snel door dat daarmee niet
veel te verdienen viel. We zijn toen naar
de productie van decoratieve radiatoren
overgeschakeld. En ik voelde quasi onmid-

Jonge durvers

Contact

dellijk dat op die markt gigantisch veel geld
te rapen viel. Op zeker ogenblik kwam er
een kleine, veelbelovende fabrikant van
badkamerradiotoren uit West-Vlaanderen
met zijn producten op de markt. Ik ben
naar hem toegegaan en ik heb hem zoveel
geld geboden dat hij niet kón weigeren,
enkel en alleen om ‘m uit de markt te
halen. Concurrentie kan je missen, en op
die manier heb ik tot drie keer een kleine
beginner gekocht zodat ze geen concurrentie zouden kunnen worden.
Hoe hebben jullie de groei van het
bedrijf geﬁnancierd?
Jos Vaessen: Met Vasco hebben wij onze
groei helemaal zelf geﬁnancierd. Ik ben be-

Paul Thiers:

“Groeien is een boeiende reis”
te. Ik heb daar de kans gekregen – en ik ben
daar tot op vandaag dankbaar voor – om
op verschrikkelijk jonge leeftijd, ik was nog
geen 26, algemeen directeur te worden. En
tijdens die groei zag ik voortdurend dat de
goede mensen weggekocht werden of zelf
een zaak begonnen. Toen ik met mijn eigen
bedrijf startte, heb ik me met die wetenschap in mijn achterhoofd voorgenomen
dat ik geen super mensen wilde. Werknemers die de capaciteiten in zich droegen
om concurrent te worden, die wou ik niet,
wetende dat ik daardoor misschien een
hypotheek om mijn management legde.
Waarmee ik overigens zeker niet beweer
dat ik een slecht management had. Ik heb
heel goede krachten aangeworven, maar

Jos Vaessen: Ik ben blij dat u dat zegt,
want ik heb ook altijd de obsessie gehad
om een hoge cashﬂow te genereren. En
niet om zelf met een dik gespekte bankrekening te kunnen uitpakken, maar omdat
ik ervan overtuigd ben dat geld de motor
van een bedrijf is. Ik ben altijd investeringsgeil geweest. Ik gebruik nu misschien een
lelijk woord, maar het heeft ons geen windeieren gelegd. Ik heb altijd geïnvesteerd
in steeds nieuwere technologieën. Dertig
jaar geleden, toen elke Belg nog dacht dat
alleen Ford Genk robots had, werkten wij
al met robots. Ik heb ooit een spiksplinternieuwe machine vervangen door een nog
nieuwer exemplaar, omdat ik zo overtuigd
was van de nieuwe technologie ervan. Ik

Paul Thiers, één van de voormalige CEO’s van

ik niet één, maar tien bedrijven heb gehad. Bij

de groep Unilin, stapte begin de jaren ’80 na

elke nieuwe stap in het groeiproces werden we

zijn studies rechten, notariaat en Vlerick in

geconfronteerd met een andere problematiek.”

het familiebedrijf. Unilin – tegenwoordig een

Tegenwoordig is hij een van de industriëlen achter

deel van het Amerikaanse, beursgenoteerde

de durfkapitaalgroep Pentahold, dat een alterna-

Mohawk Industries, Inc. – was toen nog een

tief wil zijn voor de Angelsaksische fondsen die

kleine kmo in alle betekenissen van het woord.

Belgische bedrijven opkopen.

Maar het bedrijf groeide, organisch en door

“Wij zijn zeer industrieel gericht, en wij willen ons

gerichte overnames, en Paul Thiers groeide

van andere private equity fondsen onderscheiden

met het bedrijf mee:

door naar langetermijnparticipaties te streven.

“Ik behoorde tot de tweede generatie. Wij za-

Met Pentahold kunnen we bedrijven met groeipo-

ten vol ambitie, wij waren echt gepassioneerd

tentieel naar een hoger niveau tillen, dàt is onze

bezig met het familiebedrijf. Groeien was voor

visie”, aldus Paul Thiers.

ons een conditio sine qua non. Ik zeg altijd dat
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Jos Vaessen:

“Een succesvol bedrijf is zo’n
fijn verhaal”
Jos Vaessen wordt heel vaak in één adem ge-

studeerde toen nog, en gaf aan dat hij zijn

noemd met KRC Genk. Niet onterecht natuurlijk,

toekomst in de financiële wereld zag. Intussen

want onder zijn voorzitterschap klom de

doet hij bij Kreon (een prestigieuze verlichtings-

Limburgse club – van wie Vasco, Vaessens

producent die Vaessen zelf overnam, nvdr)

voormalige bedrijf, één van de grote sponsors

eigenlijk exact hetzelfde wat ik bij Vasco deed:

is – naar de top in de Belgische voetbalcom-

hij is geïnteresseerd in de producten en de

petitie. En dat is wellicht geen toeval: ook

productie ervan, veel meer dan in de cijfers …

Vasco, het convectorenbedrijf dat hij in 1975

Maar soit, hij lijkt goed op mij, dus misschien

in Dilsen uit de grond stampte, groeide uit tot

zouden we bij Vasco elkaar flink in de haren

één van de modernste radiatorenfabrieken

zijn gevlogen (lacht). Rationeel gezien is Vasco

in Europa. In 1998 werd Vasco overgenomen

verkopen een van mijn betere beslissingen ooit

door het Amerikaanse Masco Corporation. Jos

geweest. Maar op emotioneel vlak heb ik er

Vaessen: “Ik heb mijn zonen nochtans vaak

nog altijd spijt van.”

gevraagd of ze het bedrijf niet zelf wilden
overnemen. Maar ze hadden geen interesse.
Mijn oudste zoon heeft het meer voor taal
– hij schrijft scenario’s voor de VRT – en hij
is gelukkig, dus ik ook. Mijn jongste zoon

gonnen met zeer weinig middelen, ik had
alleen drie kleine leningen afgesloten. Eind
de jaren ’70, begin de jaren ’80 heb ik een
paar moeilijke jaren gekend. Ik heb toen
op zulk dun ijs geschaatst dat ik vandaag
nog altijd niet begrijp dat ik mijn personeel
nooit een dag te laat betaald heb. Dat was
mijn eerste prioriteit: op het einde van de
maand moeten je werknemers hun geld
krijgen, en geen seconde later. Ik ben ook
nooit in een juridische procedure verwikkeld geweest. Mijn leveranciers waren mijn
kredietverstrekkers. Ik ben uiteraard wel
met al die mensen gaan praten, en er is
er maar één die me buiten gezet heeft. En
toen heb ik gezworen: ik leen geen frank
meer, het bedrijf moet zelf genereren wat
het gaat investeren. De voorwaarde daarvoor is veel geld verdienen, maar die werd
vervuld: Vasco heeft heel veel jaren meer
dan 30 % bruto cashﬂow gemaakt.
Paul Thiers: Bij Unilin beschikten wij over
redelijk wat eigen kapitaal, wat uiteraard
aangevuld werd met bancaire leningen.
Op dat vlak waren we nogal conservatief,
8

want we hadden van onze vaders geleerd
om niet te wild te doen. We hebben in
eerste instantie altijd op onze aandeelhouders kunnen rekenen. Ze lieten ons toe om
jaar na jaar de cashﬂows te herinvesteren
waardoor we heel sterk op onszelf hebben
kunnen groeien. Speciale ingrepen zijn
eigenlijk nooit nodig geweest.
Als venture capitalist biedt u met Pentahold nu een ﬁnanciering aan waarvan u
dus zelf nooit gebruik heeft gemaakt.
Paul Thiers: De term venture capitalist is
eigenlijk niet helemaal op ons van toepassing. Pentahold zijn in feite vijf industriëlen
(Paul Thiers, Filiep Balcaen, Marc Saverys,
Philippe Vlerick en Edmond Müller, nvdr)
die uitkijken naar bedrijven met een
groeipotentieel. Die laatste factor is heel
erg belangrijk voor ons. We willen een eind
meegaan met die bedrijven om hen naar
een hoger niveau te tillen. Eigenlijk gaat
het om de klassieke buy & build verhalen.
We zijn bereid om mee te investeren in
de groei van die bedrijven en hen actief
te helpen waar we kunnen, om dus op

Paul Thiers:

“Je moet in alles
excelleren, en zeker in
je structuren”
lange termijn en met een industriële visie
te participeren. Uiteindelijk beschikken we
binnen Pentahold toch over behoorlijk wat
ervaring in de materie. Dat participeren
kan in alle vormen, naargelang de situatie:
door opvolgingsproblemen in het bedrijf
kan het om een volledige overname gaan,
het kan een minderheids- of meerderheidsparticipatie zijn, ... Eigenlijk is dat niet zo
belangrijk. We denken trouwens ook niet
echt in termijnen. Als een dossier zich leent
voor een korte termijnstrategie dan zullen
we dat ook wel doen. Maar we hebben
eigenlijk vooral interesse in dossiers zoals
een Vergokan dat we recentelijk hebben
overgenomen. Vergokan – een Belgische
producent van industriële kabelgoten
en montagesystemen – is een zeer goed
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bedrijf met een fantastisch product. Vooral
naar Oost-Europa toe beschikt het over
groeipotentieel, maar dat is een serieuze
stap voor die onderneming. Dus proberen
wij die te faciliteren door op lange termijn
steun te bieden. Zoiets past perfect in de
opdracht van Pentahold. Wij zijn geen echte ﬁnanciers maar proberen toegevoegde
waarde te bieden. En dat is heel wat anders
dan die Angelsaksische private equity fondsen. Logischerwijze zijn wij vrij industrieel
gericht, omdat de aandeelhouders uit die
sector komen. We beschikken over expertise
in de materie, we voelen ons daar goed en
we geloven ook dat er een grote behoefte
is. Bijvoorbeeld veel bedrijven van de babyboomgeneratie hebben momenteel met
opvolgingsproblemen te kampen. Dat zijn
doorgaans prachtige ondernemingen waar
veel mee te doen is. Of een ander voorbeeld
is de bedrijfsleider met veel industriële kennis en een goed product maar die het risico
niet wenst te nemen om te pionieren in
opkomende markten. Een Pentahold kan dat
bedrijf een nieuwe dynamiek geven en een
stap verder helpen. Dat is de toegevoegde
waarde van het fonds.
Heeft Deloitte tijdens jullie groei speciﬁeke impulsen gegeven?
Paul Thiers: Ik vergelijk groeien graag
met het dragen van een mannenpak: je
begint met maat 52, een paar maand later
is het 54 en nog een jaar later moet je je
een 56 aanschaffen … Zo gaat het ook
met groeien, op een bepaald moment
besef je dat je een structuur nodig hebt
die systematisch die groei kan opvangen.
Dat was kennis waarover wij niet beschikten. Deloitte heeft daar al vroeg in het
groeiproces bij geholpen. We zaten bij
wijze van spreken bijna continu samen om
de juiste structuren op te zetten die onze
groei optimaal zouden kunnen vatten.
Want je moet in alles excelleren, ook in je
structuur en je organisatie. Ook onze eerste overnames zijn perfect begeleid door
Deloitte. Want geef toe: wat ken je daar
op dat moment zelf van? Structureren en
optimaliseren, daar is Deloitte echt goed
in. Door heel veel op pad te gaan met de
mensen van Deloitte heb ik veel geleerd en
kennis opgebouwd. Ik mag zeggen dat we
in Deloitte een heel goeie partner hebben
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gehad. Die mensen begrepen ons, wisten
waar we naartoe wilden en ze konden en
plus met onze visie omgaan.
Jos Vaessen: Deloitte heeft bij ons zijn
intrede gedaan toen het goed begon te
gaan met Vasco. Wij kwamen van een
ﬁnanciële begeleider van de oude stempel.
Deloitte heeft eerst en vooral structuur
gebracht in het bedrijf, maar is ook van
veel betekenis geweest in subsidiedossiers.
Toen wij in het begin van de jaren ’90 volop
aan het groeien waren, hadden we geen
subsidiedossiers. Gewoon omdat we het
niet kenden. En toen kon je in Limburg
nochtans mooie subsidiepremies opstrijken.
Deloitte heeft ervoor gezorgd dat we daar
optimaal van konden proﬁteren. Zij hebben
een belangrijke, positieve rol gespeeld,
ook bij de overnames. En daar ben ik heel
dankbaar voor.

Alain Bronckaers
Alain Bronckaers is partner bij Deloitte
Fiduciaire Hasselt, het kantoor waar

Is een goede structuur dan een van de
kritieke succesfactoren van een bedrijf?
Paul Thiers: Uiteraard. Dat is een basisvereiste. Maar als ondernemer moet je
ook gepassioneerd en nieuwsgierig zijn.
Vandaag is het bon ton om grote theorieën
over innovatie te verkondigen, terwijl innovatie gewoon een evidentie is volgens mij.
Innovatie is een attitude. Als je open staat
voor dingen, als je receptief bent, dan kom
je dingen tegen.

Jos Vaessen cliënt is.

Jos Vaessen: Ik hoor het u graag zeggen.
Ondernemen ís innoveren.
Paul Thiers: Wat zeker ook bijdraagt
aan je succes, is een gefocuste strategie
volgen. Eens je de krijtlijnen van je strategie
uitgetekend hebt, moet je dan en cours de
route eigenlijk alleen nog maar invullen.
Dat hebben wij met Unilin ook gedaan en
momenteel zie je gelijkaardige verhalen
in andere sectoren. Ondernemers die stap
voor stap een groep creëren die strategisch
ongelooﬂijk goed in elkaar zit. Ondernemers die een concept hebben en hun
sector consolideren op een zeer intelligente
manier. Weten waar je naartoe wil, en dat
stap voor stap gerealiseerd zien worden.
Zoiets vind ik echt fantastisch. Die focus,
dat is zo belangrijk. En als je dat hebt, heb
je je succesverhaal.

Henk Hemelaere
Henk Hemelaere, partner bij Deloitte Fiduciaire
Roeselare. Unilin was er tot aan zijn verkoop
een heel belangrijke cliënt.
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Het overnameproces van een onderneming:

Bezint eer u begint
Het overnameproces is een uiterst delicaat
en langdurig proces waarbij een goede
voorbereiding en een professionele aanpak
zeker aangewezen zijn. Een belangrijke
stap is uiteraard het nemen van de beslissing om uw onderneming al dan niet te
verkopen. Hierbij gaat u niet over één
nacht ijs. Als u zich vandaag de vraag stelt
wie over tien jaar eigenaar zal zijn van uw
onderneming, zijn er namelijk verschillende scenario’s mogelijk:
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• ofwel blijft u zelf eigenaar van uw
onderneming. U wil met andere
woorden alle opties zo lang
mogelijk openhouden.
• ofwel volgen uw kinderen u op.
• ofwel wenst u uw bedrijf te verkopen,
aan een derde of aan uw
management (MBO).

Een goede voorbereiding van dat proces
is dus onontbeerlijk zodat uw kans op
slagen gemaximaliseerd wordt. Ook de
rest van het overnameproces dient uiterst
delicaat en professioneel te worden
aangepakt. Een kort overzicht van de
voornaamste mijlpalen:

Verkopen is bijgevolg slechts één van de
mogelijke scenario’s. Zorg er daarom voor
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Contacten

Onderhandelingen

Closing

Long list
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dat u die keuze met de nodige vastberadenheid neemt. Eén keer de trein vertrokken, is er vaak geen weg terug!

Short list

Letter Of Intent

Due Diligence
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Een drietal punten uit dit proces worden
hierna wat dieper behandeld: het belang
van de operationele cashﬂow in de waardeopbouw van uw onderneming, de M&A
scan en de due diligence.
Operationele cashﬂow creëert
aandeelhouderswaarde
In het kader van overnames wordt frequent
gesproken van operationele cashﬂow of
EBITDA. Dat is de netto cashﬂow die een
onderneming genereert, als enkel rekening
wordt gehouden met de operationele elementen van de bedrijfsvoering. Er wordt
met andere woorden abstractie gemaakt van
ﬁnanciële resultaten, uitzonderlijke resultaten,
belastingen, etc. In de nieuwe editie van
het Deloitte Fiduciaire KMO Kompas (2007)
wordt dieper ingegaan op die operationele
cashﬂow (zie verder in deze Dialoog).
Bij overnames wordt vandaag vaak over
prijszetting genegocieerd op basis van die

Jan Goemaere, expert-consultant

rendementsmaatstaf. Het geeft een idee
aan de overnemer welke middelen elk jaar
vrijkomen om te gebruiken voor o.a. het
aﬂossen van ﬁnancieringen, aangaan van
nieuwe investeringen en ﬁnancieren van
verdere groei. Door hier een eenvoudige
formule op toe te passen, wordt voor
een onderneming gemakkelijk een prijs
gezet. Die formule (één van de vele
multiple prijszettingsformules), kan zo
worden samengevat:

Waarde/Prijs =
(EBITDA x Multiple) + Overtollige
liquiditeiten – Financiële schulden

De hoogte van de multiple maakt natuurlijk
deel uit van de negociatie en hangt ook af
van het type onderneming, de markt waarin
de onderneming actief is en de investeringsverplichtingen naar de toekomst toe. In een
kmo-omgeving wordt frequent gesproken
van multiple variërend tussen 4 en 6.
Laat u echter niet misleiden: die formule is

Koen Sap, manager
12

zeker niet zaligmakend. Er wordt bijvoorbeeld totaal geen rekening gehouden met
de aanwezigheid van onroerende goederen
in de vennootschap. Maak uw huiswerk dus
voorafgaand aan de negociaties door de
opmaak van een grondige waardebepaling.
M&A Scan
Steeds vaker berichten de media dat de
verkoop van een onderneming niet van een
leien dakje verloopt. Een groot deel van de
ondernemers die hun zaak te koop aanbieden, slagen er namelijk niet in om het proces
tot een goed einde te brengen.
Dat probleem valt te voorkomen door uw
onderneming op basis van een algemene
denkoefening samen met uw adviseur
(M&A scan) klaar te zetten. Hij is namelijk
vertrouwd met het begeleiden van overnames, zowel aan de aankoop- als verkoopzijde. In het verleden werd hij immers vaak
geconfronteerd met speciﬁeke en dossiergebonden pijnpunten: elementen die in een
bepaald dossier aanwezig waren en die de
verkoop of aankoop van de onderneming
hebben bemoeilijkt. Die ervaring en kennis
zijn goud waard. Door de voornaamste van
die pijnpunten in een lijst te zetten, kan
er een cruciale input worden geleverd aan
ondernemers die hun bedrijf in de toekomst

Mathieu Blancke, senior assistant

Ivan Lambrecht, partner

willen overlaten. De adviseur kan de klassieke pijnpunten toetsen aan uw eigen situatie. Ongetwijfeld zullen ook bij u een aantal
zaken niet optimaal voorbereid zijn om een
verkoop zo snel en efﬁciënt mogelijk te laten
verlopen. Hierbij denken we o.a. aan:
• slechte timing van verkoop in functie van
de product lifecycle
• ongezonde verhouding tussen rendement en eigen vermogen
• geen optimaal gestructureerde
organisatie van de onderneming
• beperkt management binnen het bedrijf
• ongezonde spreiding van klanten
en leveranciers
• aanwezigheid van (potentiële) claims
• irrealistische prijsverwachting
Dat zijn slechts een aantal punten die
mogelijk problemen veroorzaken in een
verkoopsproces. Er zijn er uiteraard veel
meer. Met die analyse kunt u als u dat wil
actie ondernemen om de pijnpunten weg te
werken. Zo bent u optimaal voorbereid voor
een mogelijke verkoop in de toekomst.

ven worden binnen de voorziene tijdspanne
niet waargemaakt. Dat heeft vaak een
gebrekkige due diligence als oorzaak.
Een due diligence is een boekenonderzoek of audit die op een aantal speciﬁeke
domeinen focust, zoals ﬁnancieel, ﬁscaal,
juridisch, HR, milieu, sociaal, etc. Elk van die
domeinen worden door een team van specialisten grondig doorgelicht en geven een
overnemer een gedetailleerd inzicht in de
werkelijke toestand van een onderneming.
Het spreekt voor zich dat dat een essentiële
stap in het overnameproces is.
Meer en meer wordt er echter niet (bang)
op de resultaten van de audit gewacht maar
wil men het heft in eigen handen nemen om
niet voor verrassingen te staan. In dat kader
organiseert de verkoper een vendor due
diligence (VDD). Een onafhankelijke auditor
zal daarbij een onderzoek in een aantal
domeinen van de onderneming verrichten.
Zo kunnen kandidaat-kopers een bod doen
met een grote zekerheid over de informatie
waarop ze zich baseren.
Een vendor due diligence zal een verkoper
ook duidelijkheid verschaffen in de pijnpunten van zijn onderneming. Het is echter
heel wat duurder en tijdsintensiever dan de
M&A scan. Daarom wordt het in de praktijk
enkel toegepast nadat de ondernemer

Due Diligence, voorbereiding is
goud waard
Vele overnames (tot 60 à 70 %!) blijken
bovendien niet het gewenste resultaat op te
leveren. Meerbepaald de gestelde objectie-

beslist heeft om zijn zaak over te laten en
dat om sterker te staan tijdens de
onderhandelingen.
Een succesvolle overname van uw bedrijf
vergt een tijdige (minimum 5 jaar op voorhand) en strategische voorbereiding, een
sterke professionele begeleiding (en geen
makelaar!) en vooral een perfecte ‘ﬁt’ tussen
de doelstellingen van de overnemer en de
sterktes en opportuniteiten van uw onderneming en uw team.
Ons gespecialiseerd kmo-overname team
staat u graag bij.
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EBITDA/omzet
9 % = mediaan 13 % = gemiddelde

Een van de berekende ratio’s is het operationeel rendement onder de vorm van
EBITDA op omzet. De EBITDA, de earnings
before intrests, taxes, depreciations and
amortizations, meet het operationele
rendement van de onderneming. Daarbij worden de impact van de financiële
structuur (intrestlasten), de toegepaste
waarderingsmethodes (afschrijvingsritme)
en het belastingregime waaronder de
vennootschap ressorteert (o.m. verlaagd
versus normaal tarief in de vennootschaps14

belasting) geëlimineerd. Door abstractie
te maken van die drie factoren, maakt de
EBITDA het mogelijk de efficiëntie en de
performantie van verschillende ondernemingen op een betrouwbare manier met
elkaar te vergelijken. De EBITDA op omzet
bepaalt dan ook de aantrekkingskracht en
het risicoprofiel van de onderneming voor
geïnteresseerde investeerders. Vandaar dat
in de praktijk de waarde van de aandelen
van een onderneming onder meer als een
veelvoud van de EBITDA berekend wordt.
Houden we enkel rekening met de exploitatievennootschappen (en weren we
bijgevolg de holding-, patrimonium-, en
managementvennootschappen uit onze
benchmark), dan bedroeg de gemiddelde
EBITDA op omzet 13 % in 2006. Dat percentage wordt echter in belangrijke mate
beïnvloed door de uiterst sterke prestatie
van een beperkt aantal vennootschappen.
62 % van de exploitatievennootschappen
noteren immers een EBITDA op omzet van
minder dan 13 %. Onze mediaanonderneming heeft een operationeel rendement
van 9 % gerealiseerd. (cfr grafiek)
Waardecreatie binnen de familiale kmo
Binnen onze benchmark hebben maar liefst
85 % van alle ondernemingen een familiaal

85 %

78 %

69 %

64 %

58 %

51 %

46 %

41 %

36 %

31 %

26 %

21 %

16 %

11 %

6%

1%

EBITDA/omzet

gebaseerd op cijfergegevens van 2.200 kmo’s.
De studie is uniek omdat voor het eerst
in België zowel “publieke” als “niet-publieke” cijfergegevens over het jaar 2006
verwerkt zijn. Onder “niet-publieke”
verstaan we “relevante interne gegevens”
waarover u enkel voor uw eigen onderneming beschikt en die niet of niet in elke
neer te leggen jaarrekening terug te vinden
zijn, zoals omzet, bestuurdersvergoedingen
en rekeningen-courant. Op basis van onze
kmo-ervaring hebben we uit die cijfergegevens tien kengetallen geselecteerd die
de financiële en operationele positie van
de Belgische kmo sterk kenmerken: financiële structuur en terugbetalingscapaciteit,
liquiditeit en beheer van werkkapitaal,
toegevoegde waarde en arbeid- en kapitaalsintensiteit en tot slot de rentabiliteit.
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aan de pers voor. In deze studie geeft Deloitte Fiduciaire een
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Deloitte Fiduciaire stelde onlangs haar KMO Kompas 2007

Aantal ondernemingen

In 2006 is er heel wat aandeelhouderswaarde gecreëerd

90
80

karakter: de meerderheid van de aandelen
is in handen van één familie en ook de
meerderheid van de bestuurders behoren
tot dezelfde familie.
De familiale ondernemingen onderscheiden
zich door een zeer hoge productiviteit en
operationeel rendement. De helft van die
familiale ondernemingen realiseren een
EBITDA op omzet van minimaal 14 % ten
opzichte van 9 % bij de niet-familiale bedrijven en de internationale filialen.
Daarnaast worden de familiale ondernemingen ook gekenmerkt door een ijzersterke
solvabiliteit. De helft van de familiale kmo’s
financiert zich immers voor 60 % met eigen
middelen, zijnde kapitaal, gereserveerde winsten, rekeningen-courant en voorschotten van
aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders.

De helft van de familiale ondernemingen
realiseert een nettorendement van maximaal
6 % ten opzicht van 7 % bij de niet-familiale
ondernemingen en 9 % bij de internationale
filialen. Dat lager nettorendement kunnen
we integraal toeschrijven aan de te hoge inzet van eigen financiering (kapitaal, reserves
en rekeningen-courant) in verhouding tot
de behaalde resultaten.
We mogen dan ook stellen dat de familiale
kmo vaak “overgekapitaliseerd” is. Een deel
van de middelen die de aandeelhouders/
bestuurders ter beschikking stellen van de
vennootschap wordt immers vaak geïnvesteerd in niet-productieve investeringen,
zoals onroerend goed. Dat laatste durft wel
eens voor problemen zorgen bij de latere
verkoop van de onderneming.

Inzake nettorendement scoort de familiale
kmo echter minder sterk. Het KMO
Kompas berekent het financieel nettorendement voor de aandeelhouders met onderstaande formule:

Jonge ondernemingen creëren het
meest aandeelhouderswaarde
Ondernemingen jonger dan 10 jaar scoren
sterk inzake productiviteit en rentabiliteit.
Per 100 euro omzet realiseren de helft van
de jonge bedrijven 54 euro toegevoegde
waarde. Bij ondernemingen die meer dan
25 jaar actief zijn, valt dit terug tot 36 euro.
Die hoge toegevoegdewaardemarge leidt
tot een sterker operationeel rendement bij
de jonge ondernemingen. Zo realiseren de
helft van de starters een EBITDA op omzet

Netto winst + netto-intrestlast
op rekeningen-courant
Eigen vermogen + rekeningen-courant en
voorschotten van aandeelhouders
en bestuurders

van minstens 13 % en de helft van de
bedrijven tussen de 4 en de 10 jaar oud een
EBITDA op omzet van 19 % of meer. Bij
ondernemingen die meer dan 25 jaar actief
zijn, valt dit terug tot 8 %. Jonge ondernemers plukken met andere woorden nu de
vruchten van een strategie waarin innovatie
en constante vernieuwing verankerd is.

Voor meer informatie over het Deloitte
Fiduciaire KMO Kompas of voor een
benchmark van uw onderneming,
surf naar: www.kmokompas.be
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Deloitte Fiduciaire stelt Private Governance voor

De Chief Financial Officer
van uw familiaal vermogen
70 % van de familiale ondernemingen zal de komende tien
jaar van eigenaar veranderen, extern of intern. In beide
gevallen heeft dat voor het familiaal vermogen gevolgen die
niet zelden complex zijn. Om de groei, het behoud en de
overdracht van dat familiaal vermogen te bevorderen, riep
Deloitte Fiduciaire Private Governance in het leven. Deze
dienstverlening bundelt diverse, bestaande disciplines om als
één team aan de specifieke vragen van vermogende families
tegemoet te komen. Pieter Laleman, Patrick Dierick en
Lieven Vandezande lichten Private Governance toe.

Van links naar rechts: Patrick Dierick, Pieter Laleman, Lieven Vandezande, partners

Private Governance is een nieuwe
dienstverlening van Deloitte Fiduciaire.
Waarom brengen jullie dit op de markt?
Pieter Laleman: Deloitte Fiduciaire heeft
zich altijd al laten inspireren door de zorg
om diensten te verlenen aan de kmo. En er
zijn een aantal tendensen die erop wijzen
dat er zich in de zeer nabije toekomst een
verschuiving zal voordoen in de diensten
die familiale ondernemingen nodig heb-

veranderen. Dat kan binnen de familie gebeuren door interne opvolging, maar ook,
zoals we vaker en vaker zien, door externe
verkoop. Als Deloitte Fiduciaire doen we al
heel veel, maar we merken bij cliënten dat
er een hogere versnelling wordt gevraagd
of zal gevraagd worden. En daaraan willen
we uiteraard tegemoet komen.

ben. We hebben namelijk in verschillende
rapporten kunnen zien dat de private
rijkdom in West-Europa, Noord-Amerika en
Zuidoost-Azië de laatste vijf jaar à tien jaar
zienderogen gegroeid is. En de projecties
voor de komende tien jaar geven aan dat
die tendens zich zal voortzetten. Daarnaast
stellen studies ook vast dat 70 % van de
familiale ondernemingen in West-Europa
de komende tien jaar van eigenaar zal

Pieter Laleman:

“Private Governance is een organisch gegroeide
dienstverlening die we nu uitbreiden en professionaliseren”
16

Is Private Governance dan eerder
een uitbreiding van een bestaande
dienstverlening?
Pieter Laleman: Deloitte Fiduciaire staat
ervoor bekend de nodige service te verlenen aan ondernemers en hun vermogende
families die met opvolgingsbezorgdheden
worden geconfronteerd. Dat betekent
zowel advies naar opvolging binnen de
familie toe, als strategisch advies in de zin

van bijvoorbeeld “gaan we verkopen of
niet”, “en als we gaan verkopen, wie gaat
dat verkoopsproces dan begeleiden”, etc.
De verwachte, stijgende rijkdom, verspreid
over meerdere families, vraagt om private
consulting. Maar het advies aan vermogende families is vandaag heel verbrokkeld. Je hebt in de eerste plaats een aantal
private banks die zeer geïnteresseerd zijn
in het geld van hun cliënten om het te
kunnen beleggen. Daarnaast heb je de family ofﬁces die eerder een coördinerende
taak hebben: ze maken rapporteringen
van verschillende portefeuilles, spelen
banken tegen elkaar uit, proberen een
gezamenlijk inzicht te geven in het vermogen van cliënten, maar we stellen vast dat
die in de praktijk vaak onroerend goed of
beleggings- of verzekeringsproducten aan

de man proberen te brengen. Ten slotte
zijn er nog de klassieke ﬁscaal-juridische
adviseurs, waar Deloitte Fiduciaire een
belangrijke speler op de markt is, die
zaken als estate planning, controle van
vennootschappen, etc. behartigen. En dat
zijn heel veel verschillende partijen met
heel veel doelstellingen.
Patrick Dierick: Deloitte Fiduciaire is al
lang bezig met de uitbouw van estate
planning practice. Fiscaal-juridisch advies,
beheersplanning, overdracht, ... We hebben
een klantenbestand van meer dan 5000
familiale bedrijven en net die familiale
ondernemers voelen steeds meer de
behoefte om hun privévermogen te gaan
structureren. Als we dus advies geven bij
de herstructurering van een vennootschap,
17
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Multidisciplinariteit en onafhankelijkheid zijn twee grote, concurrentiële
voordelen van Deloitte Fiduciaire. Zijn
er nog andere?
Pieter Laleman: Advies aan families ligt
gevoelig omdat het over emoties gaat. Voor
private consulting heb je compleet andere
mensen nodig dan voor corporate consulting. Eigenlijk moet je ook een klein beetje
psycholoog zijn. Je komt immers in contact
met mensen van vlees en bloed die tot de
familie behoren, met hun gevoeligheden
en persoonlijke achtergronden. En daar
komt de nauwe band met de cliënt van
Deloitte Fiduciaire weer om de hoek kijken.
Dat betekent ook dat je door die emoties
en gevoeligheden geen standaard oplossingen kunt bieden. Zo komt het vaak voor
dat na een gesprek met eenzelfde objectief
probleem als uitgangspunt, de oplossing
voor familie A er helemaal anders uitziet
dan voor familie B.

Patrick Dierick:

“We bekleden een
unieke positie dankzij
de sterke band van
Deloitte Fiduciaire
met zijn cliënten”

18

moeten we dat doen in het licht van een
mogelijke toekomstige overdracht, hetzij
aan derden, hetzij aan de kinderen. Die
toekomst herstructureren kan de basis zijn
van een goede opvolgingsplanning. Dat
is wat Deloitte Fiduciaire met zijn estate
planningsteam aan het doen is. Maar de
markt vraagt vandaag meer gecoördineerde
advisering omtrent het gehele private
vermogen en niet alleen het pure ﬁscaal en
juridisch advies. Hier willen wij op inspelen.
Vandaar dat we een drietal maanden geleden Pieter Laleman hebben aangetrokken,
om met zijn ervaring uit de private banking
sector het estate planningsteam te ondersteunen. Want dat is net de sterkte van
Deloitte Fiduciaire: wij willen onze cliënten
multidisciplinair begeleiden.

Welk advies kunnen cliënten van
Private Governance krijgen?
Pieter Laleman: Om het een beetje aanschouwelijk voor te stellen, hebben we de
grote assen waarrond Private Governance
zich beweegt ingedeeld in negen thema’s
rond de letters P, R & G van Private Governance. Onder de R vind je Return, Risk en
Reporting. Return draait eigenlijk om alles
wat investeringen betreft. Wij kunnen heel
veel vragen oplossen rond de hele uitbouw
van investeringen van de familie: bv zou de
familie in vastgoed moeten investeren? En
zo ja, binnen of buiten vennootschappen?
Risk staat dan weer voor het in kaart brengen van de risico’s en proactief oplossingen
bedenken. Reporting – geconsolideerde
rapportering rond het vermogen – sluit het
rijtje van de R af.

Pieter Laleman: Het is dus onze bedoeling
om alle diensten aan private families te
coördineren en te professionaliseren onder
één team. Daarnaast zullen er uiteraard ook
nog een aantal dingen ontwikkeld worden.
We willen een one stop shop worden, in
die zin dat we de CFO worden van het
privévermogen. In alle opzichten, behalve
vermogensbeheer, wat het werk van de
bank is. Dat alles willen we doen onder
Private Governance.

Patrick Dierick: Geography, Generation en
Governance zijn de volgende drie thema’s.
De tijd dat de familie haar vermogen onder
de kerktoren heeft, is voorbij. Globalisering is ook bij vermogende families aan de
orde. Wij denken hierbij aan buitenlands
vastgoed, buitenlandse kaderleden, internationale huwelijken. Generation vormt
de traditionele as van Private Governance:
eigendom bij de jongste generatie leggen,
beheer bij de oudste generatie. Het is een
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zaak van de hele familie. Elk huwelijk, elke
geboorte, elke echtscheiding heeft een
impact op de advisering. Governance is op
zich duidelijk: zoals corporate governance
het behoorlijk besturen van je corporate
vermogen inhoudt, houdt private governance het behoorlijk bestuur van je privévermogen in.
Pieter Laleman: Uiteindelijk hebben we
dan nog de drie P’s. Pleasure is een mix
van Philantrophy en Leisure: eigenlijk alles
wat in de vrije tijd gebeurt. In het eerste
geval gaat het om een business die zich
momenteel vooral in de VS en in Azië
manifesteert: grote ondernemers schenken
hun geld aan goede doelen via stichtingen, en er is visie nodig als je dat goed wil
doen. We verwachten zo’n evolutie ook
in West-Europa.
Lieven Vandezande: Privacy vormt ook
een belangrijk onderdeel, omdat de privacy
van het vermogen afbrokkelt naarmate
er meer wetgeving is. Zo wil de overheid
in haar terechte strijd tegen ﬁscale fraude
dat de private vermogens bekend worden.
Maar dat houdt in dat vermogende families
zich de vraag stellen hoe ze op een legale
manier hun plichten kunnen vervullen
zonder dat ze te koop lopen met hun rijkdom. Uiteindelijk wil je toch dat je kinderen

Jonge durvers

Contact

Lieven Vandezande:

“We onderscheiden
ons van onze
concurrenten omdat
we geen achterliggende
bedoeling hebben”
bv nog veilig op straat kunnen komen en
niet het slachtoffer worden van wat vorige
generaties hebben opgebouwd.
Pieter Laleman: De laatste P staat voor
Perfection. Alle reglementeringen die van
toepassing zijn in de landen waar je investeert moeten perfect worden toegepast.
Het mag duidelijk zijn dat er een grote
interconnectiviteit is tussen die negen thema’s. In bijna elk thema komt iets voor van
een ander, en in elk thema zijn we al aanwezig met een of andere dienstverlening.
Door deze dienstverlening te professionaliseren, wordt het aanschouwelijker voor
onze cliënten. En we zijn ervan overtuigd
dat we zo een aantal problemen van die
cliënten sneller zullen kunnen detecteren
én oplossen.

klanten van het vermogensbeheer. Maar
we zien ook een ander fenomeen in de
markt: advieskantoren die zich voordoen
als family ofﬁce of ﬁnanciële planners
maar eigenlijk (en vaak steeds dezelfde)
ﬁnanciële producten of vastgoedbeleggingen slijten. Die dubbelzinnigheid willen wij
ten allen prijze vermijden. Onze kostprijs is
transparant en gebaseerd op de adviesverlening, niet op productverkoop. Daarnaast
beschikken we ook over een belangrijke
internationale expertise, wat zeker een
plus is in het kader van de globalisering.
Als er bijvoorbeeld kinderen in het buitenland wonen en de ouders – die in België
zijn gebleven – hen een schenking willen
doen, dan kunnen wij nakijken welke
ﬁscale gevolgen dat heeft, zowel voor de
kinderen in het buitenland als de ouders

Pieter Laleman:

“Private Governance zal ons toelaten om bepaalde
problemen rond het private vermogen van onze
cliënten sneller te detecteren én op te lossen”
Waarom zouden cliënten voor Deloitte
Fiduciaire moeten kiezen als ze advies
willen omtrent hun privévermogen?
Lieven Vandezande: Deloitte Fiduciaire
onderscheidt zich van zijn concurrenten
omdat we geen achterliggende bedoeling
hebben. Banken en ﬁnanciële instellingen
zijn duidelijk in hun boodschap: zij doen
aan vermogensbeheer en willen daarvoor
vergoed worden. Patrimoniaal advies is
voor hen een weliswaar belangrijke eerstelijnsservice die wordt aangeboden aan

hier. Multidisciplinariteit in het algemeen
is eigenlijk onze sterkte, het feit dat we
totaaladvies kunnen geven.
Patrick Dierick: Deloitte Fiduciaire staat
per deﬁnitie heel dicht bij zijn cliënten.
Ook daar onderscheiden we ons: we zien
de familie op regelmatige basis en kunnen
bijgevolg met de familie meeëvolueren. Bij
huwelijk, overlijden, ... We zijn er om elke
volgende fase van de planning van het
vermogen te begeleiden.
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De bezoldiging van de werkende familieleden:

Van fiscale engineering
tot peacekeeper in het
familiebedrijf
Zoveel als er over loonkosten van werknemers gedebatteerd
wordt, zo weinig aandacht krijgt de wedde van werkende
familieleden soms. Doorgaans zijn ze al tevreden dat ze op het
vlak van sociale zekerheid “zelfstandige” zijn en daardoor niet
onder het dure sociale statuut van werknemers ressorteren.
Als u zich bij één van onderstaande uitspraken aansluit, lees
dan zeker de kritische noten eronder. U zou immers een kans
kunnen laten liggen op vlak van persoonlijke financiële planning. Of erger: straks dreigt er twist met de andere familiale
bestuurders en aandeelhouders.

“Het blijft toch allemaal in de familie.
De bestuurswedde van mijn zoon is
niet zo belangrijk. Het kost alleen maar
belastingen en sociale bijdragen.”
Dat is de idee van “We are all family”. Maar
terwijl zoonlief tien jaar hard in het familiebedrijf voor een hongerloon gewerkt heeft,
is zijn broer opgeklommen tot een goedverdienend kaderlid bij een multinational. En
dan komt het moment van de afrekening:
overlijden van een ouder, een verkoop of
schenking aan/onder de kinderen, een
verkoop aan derden. Je ziet van ver wie hier
letterlijk het kind van de rekening is. Want
de geleverde maar onderbetaalde inspanningen van de werkende familieleden
worden vaak niet gevalideerd.
Corporate governance in zijn eenvoudigste
vorm is het antwoord hierop: spreek in
familiebedrijven een faire weddepolitiek af
voor broers, zussen, kinderen … De wedde
moet de inzet van arbeid correct verlonen
en staat los van het aandeelhouderschap.
In bedrijven waar verschillende familieleden beroepsmatig betrokken zijn, is een
correct remuneratiepakket belangrijker dan
ﬁscaal fanatisme. Trouwens, aan zo’n fair
remuneratiepakket kan ﬁscaal nog heel wat
gesleuteld worden.
“De bedrijfsleider – grootverdiener:
mijn lot is veel belastingen betalen?”
Inderdaad, maar er kan geoptimaliseerd
worden. Hoe hoger de wedde, hoe meer
mogelijkheden er zijn op vlak van pensioenvorming. Het extra-legale pensioen dat
kan ‘geconstelleerd’ worden, stijgt immers
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exponentieel mee met de wedde. De vennootschap bespaart tot 34 % belastingen
op de pensioenkosten terwijl de bedrijfsleider op latere pensioenkapitalen geen
20 % lasten afdraagt.
Jongere bedrijfsleiders kunnen jaarlijks
vermogen veilig stellen door de vennootschapbijdragen in een groepsverzekering
te laten storten. Aan het einde van de
carrière kan een sterk verhoogde wedde
een boost geven aan de pensioenrechten.
Een pensioenbelofte tussen de bedrijfsleider en de vennootschap is dan de meest
rendabele set-up.
Tot slot kunt u de magische doos van de
bestuursvennootschap openen. U betaalt
er maximaal 34 % in plaats van meer dan
50 % belastingen op het inkomen dat u in
de vennootschap laat, precies omdat u die
middelen persoonlijk niet echt nodig hebt.
Maar de toverformule kan verder gaan.
In de bestuursvennootschap worden vaak
ook afschrijfbare investeringen gerealiseerd (wagen, onroerende goederen) die
de belastbare basis verminderen. Doet
de bedrijfsleider zelf deze uitgaven, dan
maken deze geen aftrekbare kosten uit.
Dat geeft dus een dubbel effect: hetzelfde
inkomen wordt in een vennootschap ﬁscaal verminderd en vervolgens aan lagere
tarieven belast.
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“De ‘kleine wedde-fan’: ik ben de enige
aandeelhouder en zaakvoeder/bestuurder van mijn vennootschap. Een zo
klein mogelijke wedde volstaat.”
Bepaalde vennootschappen kunnen van
lagere tarieven vennootschapsbelasting
genieten indien aan de bedrijfsleider
per jaar minimum 36.000 euro wedde
toegekend wordt.
Overdrijven met zeer lage weddes is dus
onverstandig. Bereken eens uw persoonlijke
netto inkomen na belastingen en sociale
bijdragen. Een (verhoogde) wedde kan de
goedkoopste manier blijken te zijn om geld
uit uw vennootschap te halen.
En hoe zit het met uw pensioen? De sociale
bijdragen evolueren mee met uw wedde en
bijgevolg ook met uw later wettelijke pensioen. Ook als zelfstandige bouwt u ieder
jaar 1/45 van uw pensioen op via de sociale
bijdragen van dat jaar. De pensioenopbouw
wijkt in wezen niet veel van de regeling
voor werknemers.

Jonge durvers
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“Conclusie: zet de juiste bril op”
De wedde van bestuurders en zaakvoerders is meer dan een rekenoefeningetje.
Bent u de enige aandeelhouder/bedrijfsleider van de vennootschap, dan is het
uiteraard een ﬁscale planningsoefening.
Maar een lage wedde is niet op ieder
moment de beste keuze.
In familiebedrijven met stille en
werkende vennoten, of met aandeelhouders/bedrijfsleiders, zijn er tegengestelde belangen. Een remuneratiepolitiek
met faire vergoedingen uittekenen is
de eerste planningsfase. Als bepaalde
bestuurders dan objectief een fors pakket
verdienen, kan er nog heel wat ﬁnancieel
geoptimaliseerd worden. Lage of voor
iedereen steeds gelijke weddes zijn de
kiem voor familiesoaps.

“De aandeelhouder – bedrijfsleider:
hoe kleiner onze bestuurswedden, hoe
meer we zullen krijgen bij verkoop van
onze aandelen.”
U moet natuurlijk eerst die eindstreep halen. Alles in de vennootschap laten is geen
evenwichtige uitbouw van persoonlijk
vermogen en vennootschapsbelang.
Als u dan toch aan verkopen toe bent,
weet dan dat een koper steeds naar
mogelijkheden zoekt om de overnamelast
voor een stuk op het overgenomen bedrijf
af te wentelen. Met een stevige wedde
kan de bestuurder/aandeelhouder een
aanzienlijk pensioenkapitaal ten laste van
de onderneming leggen. Zo wordt de
overname van de aandelen draaglijker,
omdat de verkopende bedrijfsleider ook
nog cash via zijn pensioenplan optrekt.
Vooral bij familiale regelingen waar het
bedrijf onder familieleden verkocht wordt,
is dat een heel bruikbare techniek.
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CEO Eric Van Hal ziet in Deloitte Fiduciaire een
belangrijke partner voor internationale groei

Vooruit willen en
verantwoordelijkheden nemen
Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) vliegt hoog. In tien jaar tijd is het bedrijf dat vooral
bekend is voor de beloodsing van schepen, uitgegroeid tot een gevestigde waarde in de helikopterwereld. Vorig jaar werd NHV nog een investeringssubsidie van ruim één miljoen euro
toegekend en dit voorjaar konden mens en materieel naar het nieuwe kantoorgebouw en loods
verhuizen. Maar met de aanwezige ambities ziet het ernaar uit dat er snel aan uitbreiding zal
mogen gedacht worden.

COO Jef De Kinder en CEO Eric Van Hal
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Het verhaal van de kip en het ei
Het nieuwe gebouw van Noordzee
Helikopters Vlaanderen aan de Kalkaertstraat in Oostende tekent zich af tegen de
achtergrond van de luchthaven en de platte
kuststrook. Eric Van Hal vertelt: “Ofﬁcieel
vieren we dit jaar onze tiende verjaardag,
maar eigenlijk is het allemaal al in 1993
begonnen met een idee van mijn pleegbroer Jef De Kinder, onze COO en toen nog
piloot bij het 40e Smaldeel in Koksijde dat
instaat voor Search and Rescue (SAR). Hij
werd er geconfronteerd met een vraag van
Andersen Consulting. Zij maakten op dat
moment een haalbaarheidsstudie voor het
Vlaamse Gewest over de inzet van helikopters voor beloodsing. En omdat er elders
blijkbaar geen knowhow was, gingen ze te
rade bij het 40e. Jef kwam naar mij toe – ik
runde toen een jachtwerf – omdat hij met
het gevoel zat dat daar opportuniteiten
lagen, dat het Vlaamse Gewest met iets bezig was. We hebben toen zelf een grondige
helikopterstudie gemaakt: wat houdt de
wetgeving van de burgerluchtvaart precies

in, welke materieel en welke organisatie
heb je nodig, wat zullen de toekomstige
normen van helikopters zijn, etc.”
Puur ondernemerschap
Toch heeft het tot 1997 geduurd voor Eric
en Jef voelden dat er iets concreets ging
gebeuren in het Vlaamse loodswezen en
dat het tijd werd om met de trein mee

Eric Van Hal:

“NHV is geen verhaal
van één mens, maar
van een hechte groep”
te zijn. Er moest dringend een structuur
opgezet en een externe kandidaat-partner
gezocht worden. “Die hebben we gevonden in de persoon van William G. Wilford,
onze voorzitter”, gaat Van Hal verder. “Als
Antwerpse industrieel had hij voor ons

interessante connecties in de haven van
Antwerpen en hij was dan weer op een
half uur overtuigd door ons businessplan.
We zetten de maatschappij op en trokken
personeel aan, dat stuk voor stuk bestond
uit gewezen militairen van het 40e Smaldeel. Maar daar sta je dan, als helikoptermaatschappij zonder helikopter. Conform
onze studies zijn we toen gaan negociëren
met verschillende constructeurs, tot we
– zonder ook maar één contract in handen
te hebben – beslisten om een machine te
bestellen bij Eurocopter, het eerste van
dat type in de wereld. Puur ondernemerschap dus.”
Helaas ging het met het Vlaamse beleid niet
zo snel als met NHV zelf en was het wachten op de eerste opdracht. Tot Schreiner
North Sea Helicopters (nu CHC), operator
voor het Nederlandse Loodswezen, kwam
aankloppen omdat ze met problemen
hadden te kampen. Vanaf dan begon NHV
omzet te maken. De 700.000 euro van het
eerste, gecumuleerde boekjaar evolueerde
intussen naar 12 miljoen euro vandaag.
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en outsource de rest”
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Sant in eigen land
Het was vreemd genoeg pas nadat NHV
voor Nederland mocht vliegen, dat ook het
Vlaamse Loodswezen hen wist te vinden.
Voordien gebeurde de beloodsing in
Vlaanderen immers door het leger, tot NHV
een brief naar toenmalig minister Poncelet
schreef over concurrentievervalsing. Uiteindelijk kon NHV in onderaanneming voor de
Antwerpse Scheepvaartvereniging vliegen,
dat op haar beurt voor het Vlaamse Loodswezen werkte. Pas twee jaar later haalde
NHV via een aanbesteding het contract
met het Vlaamse Loodswezen echt binnen.
Intussen diversiﬁeerde NHV zijn diensten:
medisch transport, vluchten voor de olie- en
gasindustrie, VIP-helikoptervluchten, ... Maar
beloodsing en offshore-opdrachten – alles
wat boven zee gebeurt – vormt nog steeds

Jonge durvers
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de hoofdbrok van de omzet. “We spreken
hier uiteraard over louter industriële contracten. Luchtdopen behoren niet tot ons
hoofdaanbod; alle ad hoc opdrachten, zoals een bedrijf dat zijn hele board één keer
per jaar naar Londen vliegt voor zijn boardmeeting – worden overigens uitbesteed aan
Abelag. De grote projecten, alle contracten,
aanbestedingen, etc. die doe ik zelf, samen
met mijn board members Jef De Kinder en
Bertrand Bril, de verantwoordelijke van de
maintenance. NHV is geen verhaal van één
mens, maar een groepsverhaal”, aldus
Eric Van Hal.

outsourcers zoals Deloitte. Al mijn sleutelleveranciers worden als partners aanzien.
We vragen veel, maar we zijn ook bereid
ervoor te betalen als ze toegevoegde waarde
bieden. Dat is een set of mind en een deel
van ons succes: we focussen op onze core,
werken met specialisten en de rest outsourcen we. Zo is Deloitte Fiduciaire er al van
in het begin bij. Aanvankelijk was dat nog
kantoor Warreyn in Koksijde, tot Deloitte
het overnam: een groter netwerk, een
grotere structuur, meer multidisciplinaire
kennis in huis. Net op tijd eigenlijk in het
groeipad van NHV.”

Gegroeid met Deloitte
Een van de betekenende momenten voor
NHV is het binnenhalen van de aanbesteding
voor het Noord-Franse Centre Hospitalier
d’Arras geweest. NHV heeft nu permanent
een helikopter in Arras, die verantwoordelijk is voor alle medische transporten in
Nord-Pas de Calais. “Wij zijn de eerste nietFranse maatschappij die een overheidsopdracht mag uitvoeren, en dan nog met een
Amerikaanse helikopter. Dat is nog nooit
gezien in Frankrijk”, vertelt Eric Van Hal.
“Dat we zoiets kunnen realiseren, is het gevolg van een samengaan van verschillende
krachten: het operationele, het onderhoud,
het management, de onderaannemers, de

Blijven staan is stilstaan
Met de groei van NHV is er een schaalverandering in het takenpakket van Deloitte
merkbaar. Terwijl Deloitte in het begin
vooral boekhoudkundig werk aﬂeverde,
evolueerde de dienstverlening naar internationaal advies. Ook onvoorziene omstandigheden worden snel en vakkundig opgevangen. Eric Van Hal verduidelijkt: “De laatste
maanden is Deloitte moeten inspringen
voor mijn directe medewerkster die eerder
dan verwacht in zwangerschapsverlof ging,
waardoor de planning duchtig in de war
werd gestuurd. En dat is tekenend voor
de samenwerking: ze hebben een tandje
bijgestoken en die onvoorzienigheid mee

KMO
Kompas

Private
Governance

Bestuursbezoldigingen

Jonge durvers

Contact

Eric Van Hal, CEO

helpen oplossen. Ook in het kader van onze
internationalisering is het een geruststelling
dat we op Deloitte kunnen rekenen. Want
dan ben je beter af met een structuur die
erop voorzien is en een netwerk heeft”.
“Kijk, blijven staan is stilstaan. En als
iedereen aan hetzelfde zeel trekt, ga je
erop vooruit, op voorwaarde dat iedereen
vooruit wìl en op zijn niveau zijn verantwoordelijkheden neemt. Internationalisering is voor NHV een belangrijk gegeven,
in Europa en daarbuiten. Want op een
paar symbolische dossiers na, zitten we in
België aan ons plafond. We worden vanuit
verschillende hoeken geconsulteerd door

een tekort aan helikopters en mensen die
capabel zijn om ermee te vliegen: vanuit
het Midden-Oosten, Afrika, de olie- en
gasindustrie in de Noordzee lonkt. Als we
het goed managen, gaan we zeker nog een
stukje groei tegemoet. Maar moeten we
organisch groeien of kapitaal aantrekken?
Welk groeipad zouden we willen inslaan?
Daarover zijn we nu aan het brainstormen
met Deloitte, want zij beschikken in die
materie over de nodige expertise. Wat mij
betreft kan onze internationale groei niet
anders dan met een groep als Deloitte, en
zeker als ze blijven presteren zoals ze tot nu
toe hebben gedaan”, besluit Eric Van Hal.

Ready for take-off
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Is het NHV verhaal dan echt een schoolvoor-

jachtwerf en er klopte daar iemand van een

beeld van durven? Eric Van Hal: “Laten we

bank aan, die zelf de opleiding kapitein ter

zeggen dat het goed onderbouwd durven

lange omvaart had genoten. Via zijn contacten

was. We hadden héél veel tijd en energie in

in de zeevaartschool had hij opgevangen dat

onze studies gestoken, en ja, soms is er een

we met een helikopterbeloodsingsproject

beetje lef nodig. Zo vonden we aanvankelijk

bezig waren en hij geloofde erin. En hoewel

geen bank bereid om onze eerste helikopter

ik geen enkele andere kandidaat had, speelde

voor de volle 100 % te financieren. Maar een

ik toch hard to get. Ik stond zogezegd op het

harde negociatie met Eurocopter waar we een

punt om een deal met een andere bank af te

terugkoopgarantie in het contract konden

sluiten, dus hij moest snel met een voorstel

bedwingen – iets waarmee Eurocopter slechts

afkomen. De eerste bank besliste in een

bij hoge uitzondering akkoord ging – en een

recordtempo – dankzij zijn kleine structuur

beetje toeval zette ons toch op weg. De eerste

wellicht, iets wat vandaag niet meer zou kun-

vergaderingen vonden toen nog plaats in mijn

nen – en wij waren vertrokken.”
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