
“It takes 20 years to build a reputation and fi ve minutes to ruin it.”— Warren Buffet
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Meer en meer laattijdige jaarrekeningen 

In 2007 werden maar liefst 120.750 jaarreke-

ningen laattijdig ingediend bij de nationale bank 

en 46.753 zelfs helemaal niet.

Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van 

vorige jaren (109.000 laattijdig en 42.000 niet in 

2006, 102.000 laattijdig en 40.000 niet in 2005).

Het niet of laattijdig neerleggen van de jaarre-

kening heeft uiteraard ook gevolgen op het vlak 

van bestuursaansprakelijkheid. Mogelijks kunnen 

derden de schade geleden naar aanleiding van 

de niet of laattijdige neerlegging verhalen op het 

privévermogen van de bestuurders.

Vergoeding van een externe bestuurder 
Familiale ondernemers stellen zich vaak de vraag wat de vergoeding is om 
een externe bestuurder aan te trekken. Het Instituut voor het Familiebedrijf publi-
ceerde in 2006 enkele richtlijnen hiervoor: (1) voor een bedrijf met een omzet tot 
50 miljoen euro stelt men een (bruto)vergoeding van 8.125 euro/jaar voor, 
(2) voor een bedrijf met een omzet tussen 50 en 250 miljoen euro 12.500 euro/jaar, 
(3) voor een bedrijf met een omzet meer dan 250 miljoen euro 25.000 euro/jaar. 
Bij de berekening van de vergoedingen werd uitgegaan van vier vergaderingen van 
de raad van bestuur die maximum een halve dag duren, alsook één strategische 
vergadering van één dag per jaar. Vaak zal een externe voorzitter van de raad van 
bestuur het dubbele krijgen van een gewone externe bestuurder. Uit een studie van 
het Instituut voor het Familiebedrijf, uitgevoerd in 2003, bleek dat externe bestuur-
ders in Vlaamse familiebedrijven gemiddeld 3.300 euro/jaar ontvingen.
Het Deloitte Fiduciaire KMO Kompas 2007 (www.kmokompas.be) toont 
aan dat slechts 37% van alle bestuurdersmandaten effectief bezoldigd 
worden. Indien we enkel rekening houden met de bezoldigde mandaten, dan 
bedraagt de gemiddelde brutobestuurdersvergoeding 55.072 euro. 
Bij de familiale kmo ligt dit gemiddelde iets lager met 53.905 euro. Hierbij 
is geen rekening gehouden met eventuele tantièmes, een fi rmawagen die ter 
beschikking gesteld wordt, bijkomende verzekeringen,...

ARKimedes vindt ondernemers met 
investeringsplannen In overeenstemming met hun doelstellingen voor 

2006, hebben de ARKIV’s 19 miljoen euro geïnves-
teerd in 32 ondernemingen. Dit bedrag houdt 
geen rekening met de investeringsdossiers die 
nog in de laatste rechte lijn zitten. Om voldoende 
kapitaal beschikbaar te hebben om onderbouwde 
dossiers te fi nancieren, voeren enkele ARKIV’s 
zelfs een kapitaalverhoging door. Inmiddels 
vonden elf bijkomende ondernemers bij ARKIV’s 
de vereiste fi nanciering om hun groeiplannen 
te verwezenlijken. Dit doet het totaalbedrag aan 
ARK-investeringen oplopen tot net geen 
28 miljoen euro.
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Ignace De Sutter, CFO en Carl Baekelandt, CEO 
Concordia Textiles

Is Concordia Textiles gevoelig voor de 
schommelingen van de dollarkoers?
Carl Baekelandt: “Heel wat munten koppelen 
zich los van de dollar en er wordt gehandeld in 
andere munten, zoals de euro.  Het is belangrijk 
daar op een goede manier op in te spelen.  
De vraag is echter wat zal gebeuren als de dollar 
terug stijgt.  Ik vrees dat de grondstofprijzen in 
dollar zouden kunnen gehandhaafd worden en 
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dat wij Europeanen zo op relatief korte termijn 
met nog grotere grondstofprijzenstijgingen zul-
len geconfronteerd worden.”

Blijft de textielsector een aantrekkelijke 
sector voor jongeren?
Carl Baekelandt: “Absoluut.  Textiel is meer 
dan confectie.  Jonge mensen moeten niet 
denken dat we nog in de tijd van Daens leven.  
Het is een sector waar heel wat technische, 
chemische en internationale aspecten bij komen 
kijken.  Een zeer boeiende wereld waar de 
uitdagingen groot zijn, maar de mogelijkheden 
legio.”

Voor welke speciale topics werd er samen-
gewerkt met Deloitte Fiduciaire?
Ignace De Sutter: “De supply chain van onze 
sector is gewijzigd: we importeren grondstoffen 
en halfafgewerkte fabricaten uit het Verre Oos-
ten.  Dat vereiste andere betalingstechnieken 
zoals het werken met documentair krediet, en 
grotere liquiditeitsbehoeften.  We hebben toen 

met Bruno Degrande van Deloitte Fiduciaire een 
zeer gedetailleerd fi nancieel driejarenplan opge-
steld, niet alleen naar resultaten en evolutie van 
de balansstructuur, maar ook naar gedetailleer-
de liquiditeitsbehoefte, zodat we met de juiste 
argumenten naar onze fi nanciële leveranciers 
konden stappen.”

Mopan Alken, Alken
Omer Lesire van Mopan heeft de crisis in de 
textielsector van nabij meegemaakt. Mopan 
telde in 1988 nog 2 grote productievesti-
gingen: een vestiging in Poperinge met 220 
mensen en een vestiging in Alken met bijna 
300 mensen. Begin de jaren ‘90 besliste Omer 
Lesire, onder druk van de gehanteerde prijzen 
en de verhuis van de productie naar lageloon-
landen het geweer van schouder te verande-
ren. Mopan bouwde de productie in België af 
en houdt in Alken nu nog een confectiebedrijf 
over waar 25 mensen werken in de confectie 
van kleinere volumes.

Omer Lesire: “We zijn in die periode zeer 
goed ondersteund geweest door Deloitte 
Fiduciaire. Zij hebben de collectieve ontslagen 
in Alken en de sluiting van de vestiging in 
Poperinge mee begeleid. De vinger aan de 
pols houden voor de evaluatie van de cijfers 
was toen echt van primordiaal belang voor 
ons. Deloitte Fiduciaire heeft dus ook de 
minder aangename periodes van het bedrijf 
meegemaakt, maar ons altijd gesteund. 
Daardoor kennen ze het bedrijf van binnen en 
van buiten.”

Is er dan beterschap nu?
“In België zijn er nog een paar kleinere 
bedrijven overgebleven die op vandaag 
relatief goed standhouden. Confectie is eerder 
personeelsintensief met minder kapitaal, 
loonkosten zijn dus van primordiaal belang. 
Het komt er dan ook op neer een product te 
vinden met een hoge toegevoegde waarde. 
We hebben dat nu gevonden door ons toe te 
leggen op de confectie van kleinere volumes 
voor gekende merken zoals Scapa, Paul Smith 
en Walter Van Beirendonck. Service is daarbij 
een heel belangrijk speerpunt. Zelf contact 
hebben met de beslissingnemer bij de klant, 
zelf kort op de bal spelen. Dat zorgt ervoor dat 
we nog enigszins uit de dalende prijsspiraal 

blijven. Als er kalmere periodes zijn tussen de 
collecties door maken we imagokleding voor 
klanten als Thalys International, Belgacom of 
Securitas. Zo zijn we geëvolueerd naar een 
ontwerpstudio voor bekende labels. Doordat 
we van productie van bulkartikelen overge-
stapt zijn naar confectie van werk voor derden, 
nemen we zelf ook veel minder risico: elk stuk 
dat wij nu maken is verkocht.”

Flexibiliteit is dus een vereiste?
“Zeker. Niet alleen naar de artikelen die we 
stikken, want ook daar moeten we ons blijven 
specialiseren in moeilijke producten. Opdrach-
ten voor ontwerpers bijvoorbeeld, die hebben 
soms de wildste ideeën die wij moeten zien 
te vertalen in een productierijp patroon. Echt 
uitdagend. Maar ook fl exibiliteit naar het 
personeel toe wordt steeds belangrijker. Als 
productiebedrijf waren we heel rigide qua 
werkuren, met een specialist op iedere deel-
taak. Nu moeten we zelf mensen opleiden, 
zelf multifunctioneel zijn, glijdende uren en 
part-time jobs zijn ingevoerd... Dat is niet 
negatief. We proberen ook een stimulerende 
werkomgeving op te zetten voor onze men-
sen. Die nu trouwens een concurrentieel loon 
krijgen in vergelijking met andere sectoren, 
wat vroeger niet altijd het geval was.”

Omer Lesire, zaakvoerder, Mopan Alken en 
Betsy Lathouwers, supervisor, Deloitte Fiduciaire

Bruno Degrande, accountant, Deloitte Fiduciaire




