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Versterk uw KMO !
Vandaag kun je niet naast de crisis kijken. In de huidige 
omstandigheden kun je wanhopen of hoopvol blijven.  
Een hoopgevend teken: uit ons KMO Kompas 2008 is gebleken 
dat 75% van de kmo’s aan de vooravond van de economische 
en financiële crisis sterk genoeg stond om er het hoofd aan te 
bieden. Op net dezelfde manier kun je de crisis ondergaan of  
de mouwen opstropen. In dit magazine leest u de ervaringen  
van bedrijfsleiders die actie hebben ondernomen en hun kmo 
hebben versterkt, toen er nieuwe uitdagingen opdoken.

Sommige kmo’s hebben een juiste inschatting gemaakt door  
van innovatie de motor van hun bedrijf te maken. Innovatie is 
een zaak van alle geledingen van een kmo: van de creativiteit  
van het vernieuwende product of de vernieuwende dienst,  
over de manier waarop je de marktintrede ervan communiceert, 
tot interne processen of de bedrijfscultuur zelf. In tijden van crisis 
is het essentieel om het verschil te maken met de concurrentie.

Nieuwe uitdagingen brengen ook nieuwe perspectieven mee! 
Acquisities bieden meer dan ooit kansen. Een acquisitie kan vele 
redenen kennen: diversificatie, een nieuwe markt of marktpositie, 
verticale of horizontale integratie, etc. Ook de overname van 
een concurrent kan een echt succesverhaal worden voor beide 
partijen en een win-winverhouding opleveren. Lees in dit opzicht 
het verhaal van de recente fusie Filliers-Kint, waardoor de groep 
de marktleider werd in de jeneverwereld!

De professionalisering van familiebedrijven is bovendien een 
waardevolle groeimogelijkheid, zeker in onzekere tijden. Een 
natuurlijke groei heeft na de beginfase al snel de deskundige 
hand van experts nodig. Want: meten is weten!

In het licht van de huidige conjunctuur moet u bij de leiding 
van uw bedrijf rekening houden met verschillende prioriteiten. 
Op de volgende pagina’s ontdekt u hoe u in volle kredietcrisis 
uw werkkapitaal efficiënt kunt beheren. En hoe u dankzij legal 
cosourcing kunt vertrouwen op een waterdicht juridisch kader.

Richt u meer dan ooit op de core business van uw kmo en 
aarzel niet om u te omringen door echte professionals voor uw 
boekhouding en voor uw financiële, fiscale en juridische zaken.
Laten we samen hopen en de handen uit de mouwen steken!
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Innovatie:
geen afdeling maar een 
kwestie van bewustzijn

Wat betekent innovatie?
Vanheirreweghe: De producten die wij 
invoeren en verdelen moeten naast creatief 
en kwalitatief ook innovatief zijn, maar daar 
stopt het niet. Innovatie zit in alle geledin-
gen van het bedrijf, van de services die je 
verder rond je product biedt aan je klant, 
tot en met de ondersteunende bedrijfsin-
terne processen.
Renson: Dat is absoluut zo. Niet alleen in 
productie maar zelfs in communicatie moet 
je innovatief zijn. Wat ben je met innovaties 
als je ze daarna niet innovatief uitspeelt? 
Ons bedrijfsgebouw communiceert met 
onze klanten: al onze producten zijn in het 

Hoe worden medewerkers warm ge-
maakt voor een innovatiecultuur?
Lavrauw: Variabele verloning laat toe om 
iedere medewerker te benaderen naarge-
lang zijn of haar eigenheid. Je krijgt een 
boost van energie als iemand zelf een 
inbreng heeft, zelf met nieuwe ideeën over 
de brug komt. Dat getuigt van engage-
ment, wat je als ondernemer erg waardeert. 
Renson: Wij voorzien niet meteen variabele 
lonen in functie van de gerealiseerde 
innovatie, maar werken wel op een zeer 
gestructureerde wijze. We hebben 1� 
mensen op R&D. Ik zit iedere week samen 
met de R&D-manager om te zien hoe de 
zaken evolueren. We werken ook steeds 
meer aan de processen om de ideeën 
gestructureerd te verzamelen. Want ieder 
land heeft ook zijn eigenheden. In ons 
opleidingscentrum leggen we uit wat onze 
producten zijn en hoe ze verder evolueren. 
Tijdens deze interacties komen vaak nieuwe 
ideeën naar boven.

Kan op innovatie bespaard worden? 
Danneels: Onze omzet komt voor 80 à 
90% uit producten die we in de voorbije � 
jaar ontwikkeld hebben. Het is niet omdat 
het economisch minder goed gaat, dat 
we minder vrijheid geven. Maar innovatie 
werkt in verschillende snelheden: we be-
wandelen een aantal pistes met het oog op 
productintroducties binnen 5 tot 7 jaar, er 
zijn ook pistes die ontwikkeld moeten zijn 
binnen � tot 5 jaar. En er zijn er ook die tot 

resultaat moeten komen binnen een ter-
mijn van 12 tot 2� maanden. In moeilijke 
tijden ga je iets meer opletten met die lan-
getermijnzaken. Op de kortetermijnzaken 
ga je niet besparen. Want die genereren de 
cashflow voor de nabije toekomst.
Renson: Je moet realistisch blijven, maar 
het is net dit jaar dat we een stuk ster-
ker investeren in R&D en marketing. De 
mensen in de buitendienst halen feedback 
uit de markt: wat moeten we doen om 
nog beter te zijn, nog beter in de markt te 
liggen. En dat is in een crisisperiode van 
fundamenteel belang. In het begin van 
het jaar moet iedereen zijn prioriteiten 

opgeven, en dan worden keuzes gemaakt. 
Vijfenzeventig procent van de groei die we 
realiseren, komt uit producten die de voor-
bije � jaar ontwikkeld zijn. Tegenwoordig 
worden producten zeer snel gekopieerd. 
De grootste uitdaging is dan ook om de 
time-to-market te verkorten, zodat we zo 
snel mogelijk met zo innovatief mogelijke 
producten onze klanten bereiken. Daarom 
moeten we de processen zeer sterk op één 
lijn brengen. Zodat we de marketing al 
afgestemd hebben op de lancering van de 
nieuwe producten. En zodat de productie 
al klaar is na de definitieve ontwikkeling. 
En ga zo maar door.

Patrix Vanheirreweghe (Axioma):

“Innovatie is een 
noodzaak in alle 
geledingen van een 
bedrijf”

Paul Renson (Renson):

“De grootste uitdaging 
is om de time-to-market 
te verkorten”

We spraken vier bedrijfsleiders die in hun business bekendstaan als innovatieve 

ondernemers: Paul Renson van Renson, een innovator in ventilatie- en 

zonweringsystemen; Filip Lavrauw van 4 All Solutions, een internetbedrijf dat een 

innoverend product voor de vastgoedmarkt lanceerde onder de naam Fortissimmo; 

Patrix Vanheirreweghe, de gedelegeerd bestuurder van Axioma, dat hoogwaardige 

lichtproducten en -systemen voor professionele toepassingen verdeelt; Lieven 

Danneels van Televic, een fabrikant van communicatieoplossingen met audio- en 

videotoepassingen in een viertal nichemarkten.

gebouw geïntegreerd, zodat bezoekers 
ook zien dat ze daadwerkelijk werken. 
We maken ieder jaar een referentieboek 
met de beste realisaties ter wereld die 
onze producten geïntegreerd hebben. Het 
wordt een uitdaging voor een architect 
om opgenomen te worden in ons 
referentieboek.

Hoe ontstaat een innovatief proces?
Lavrauw: Het is een deel toeval, een deel 
luisteren, een deel ervaring die je hebt uit 
eerdere functies, en zeker ook een deel ge-
zond verstand. In ons specifieke geval heeft 
de kennis van technische mogelijkheden 

(internet) gekoppeld aan een commerciële 
visie tot ons product geleid. Maar als je al 
niet weet dat iets technisch mogelijk is, dan 
begin je ook niet te zoeken naar nieuwe 
oplossingen.
Danneels: Productinnovatie is voor ons 
luisteren naar behoeften van klanten en sa-
menwerken met externe kenniscentra waar 
we emerging technologies kunnen spotten. 
Je moet naar een klant durven stappen met 
iets wat hij niet direct van jou verwacht. Als 
je wacht tot de klant de vraag stelt, kom 
je te laat op de markt met je product. We 
weten nog niet wat we binnen 5 jaar zullen 
verkopen of doen.
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Snellere recuperatie BTWOndernemingen die deelnemen aan de interna-
tionale handel kunnen genieten van maandelijkse 
terugbetaling van hun BTW-tegoed.  
Het “relanceplan” heeft het toepassingsgebied van 
deze maandelijkse teruggaaf blijvend verruimd naar 

een aantal andere sectoren die eveneens te maken 
hebben met structurele BTW-tegoeden.
 

Ook de teruggaaf van buitenlandse BTW kan veelal 
vlugger aangevraagd worden. Indien het BTW-tegoed 

200,00 euro bedraagt kan dit na afloop van een 
kalenderkwartaal in plaats van jaarlijks teruggevraagd 

worden. Zo kan u reeds de voorfinancieringsperiode 

met negen maanden inkorten. Vanaf 2010 zullen de 

teruggaafverzoeken via een internetapplicatie kunnen, 

waardoor de terugbetalingstermijn nog korter wordt.
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Financiering voor bestaande KMO’s 

Naast de ‘Waarborgregeling’ en ‘Groei – Mezzanine’ kan de 

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) nu ook leningen 

verschaffen om de financiële structuur van ondernemingen 

ouder dan 6 jaar te verbeteren .

Het gaat om achtergestelde leningen (met conversierecht of 

warranten) voor maximum 5 mio € en een looptijd van maxi-

maal 10 jaar. De interest is vast gedurende de gehele looptijd 

(tijdelijk betalingsuitstel mogelijk net als voor het kapitaal). 

Dossiers kunnen reeds worden voorbereid en ingediend! 

Contacteer onze specialisten in financieel management om uw 

dossier te analyseren en introduceren.

Kmo-Portefeuille waardige opvolger BEA 

Met de Kmo-Portefeuille kunnen bedrijven jaarlijks tot  

€ 15.000 verkrijgen voor adviesverlening die kadert 

binnen ondernemen, innoveren en internationaliseren. 

Alleen kmo’s en uitoefenaars van vrije beroepen 

gevestigd in het Vlaams Gewest komen in aanmerking 

voor deze opvolger van het Budget voor Economisch 

Advies (BEA). Daar bovenop kunnen Kmo’s aanspraak 

maken op maximaal € 25.000 voor strategisch advies. 

Heel wat dienstverlening van Fiduciaire, zoals onder 

andere “Strategisch Innoveren”, komt in aanmerking 

voor deze tussenkomst.

www.kmo-portefeuille.be

Versterk uw KMO: durven prioriteiten stellen
De “Versterk uw KMO” aanpak van Deloitte Fiduciaire  
staat KMO’s bij in het ontwikkelen van een actieplan. In snel 

wijzigende omstandigheden moeten ondernemingen zich al 

even snel aanpassen. “Versterk uw KMO” biedt een instrument 

om aan precaire situaties het hoofd te bieden. KMO’s die in 

een sterkte positie verkeren, kunnen via “Versterk uw KMO” 

een actieplan uitwerken om die positie te consolideren of nog 

te verbeteren.”Versterk uw KMO” steunt op � peilers: kosten, 

groei en kapitaal.  Raadpleeg www.kmokmopas.be/versterkuwkmo waar u 

een persoonlijk rapport kan bekomen met de � meest relevante 

acties om uw kmo te versterken.

Steun voor  
de KMO 

6

Lieven Danneels (Televic):

“Je moet naar een klant 
durven te stappen met 
iets wat hij niet direct 
van jou verwacht”

Vanheirreweghe: Als je in moeilijker vaar-
water komt, is het kwestie van goed naar 
je bord te kijken. Maar innovatie is wel een 
must. Zonder innovatie ben je op termijn 
overbodig.
Lavrauw: We zijn nooit klaar met onze 
software. Er moet dagelijks verder in wor-
den geïnvesteerd, willen we ons product 
up-to-date houden. We kunnen ook verder 
groeien met ons product in andere mark-
ten of landen.

In welke mate werkt een R&D-afdeling 
autonoom?
Danneels: Autonomie of controle? Laat 
je alles volledig de vrije loop, waar kom 
je dan uit? Als je R&D te veel probeert te 
structureren, mis je kansen. Het gaat voor 
een stuk om creativiteit, en dat is het best 
minder gestructureerd. Maar innovatie 
ontstaat ook door samenwerking met 
andere bedrijven en organisaties. Je moet 
kijken naar wat je concurrenten doen en 
ze voorblijven. Als je enkel probeert te in-
noveren op gebieden waar de concurrentie 
ook bezig is, heb je geen toegevoegde 
waarde meer.
Renson: Innovatie ontstaat ook een stuk 
door de strengere energiebesparende 
maatregelen. Zo waren we al voor de 
invoering van de Kyoto-normen bezig met 
zonnewerende isolatie, het vermijden van 

opwarming van het vensterglas. En venti-
latie gaat meer functioneren in functie van 
de behoefte, de aanwezigheid van CO2 in 
een ruimte. Wat voor onze regulariserende 
ventilatiesystemen geldt, is evenzeer van 
toepassing op innovatie: je moet ideeën 
sturen en tegelijk de vrijheid geven om 
gezond te ontwikkelen.

Filip Lavrauw (4 All Solutions):

“Innovatie is een 
combinatie van 
toeval, luisteren, 
ervaring en zeker ook 
gezond verstand”
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liefst 5,8 keer belangrijker is dan de 
bankschulden! In de vorige editie van het 
KMO Kompas hadden we het dus al bij het 
rechte eind: de Belgische kmo houdt ban-
kiers het liefst buiten de deur. Die strategie 
zal in krappe financiële markten meer dan 
ooit haar waarde bewijzen.

Is krediet vragen bij de banken nog 
steeds een rendabele strategie?
Voor de doorsnee onderneming bedraagt 
de bruto-interestkost 5,2�%. 
Bij de meeste kmo’s is het rendement van 
7% op de ingezette middelen (return on 
capital employed) hoger dan de kost van  

KMO Kompas 2008 

Ondernemingen gewapend  
tegen financieel-
economische crisis?

de bankschulden. Vraag is hoe de krediet-
crisis deze financiële hefboomwerking  
(een beroep doen op bancair vermogen 
om het rendement op eigen vermogen te 
verhogen) zal aantasten.

Solvabiliteit : hebben de kmo’s een 
appeltje voor de dorst?
De solvabiliteit (het eigen vermogen op het 
balanstotaal) geeft weer in hoeverre een 
onderneming haar financiële verplichtin-
gen kan nakomen. Uit het KMO Kompas 
2008 blijkt dat de doorsnee kmo een reële 
solvabiliteit van �8% noteert. We houden 
naast het boekhoudkundig eigen vermogen 
ook rekening met de rekeningen-courant 
toegestaan door de aandeelhouders en de 
bestuurders. De doorsnee kmo heeft de 
voorbije jaren dus een voorzichtig en voor-
uitziend beleid gevoerd. Door het reserveren 
van winsten binnen de vennootschap, heeft 
ze een buffer opgebouwd. 

Liquiditeit : Verdient de kmo genoeg?
Zelfs met een stevig eigen vermogen, dient 
de kmo genoeg nettocashflow te genereren 
om haar financiële verplichtingen (intrestlas-
ten en aflossing van schulden) na te komen. 
De helft kan een sterke terugval van de net-
tocashflow aan. Maar bijna één op drie kan 
in moeilijkheden komen als de winstmarges 
op hun producten dalen. 
 

Hoe afhankelijk is de Belgische kmo van 
haar bankiers?
Schuldfinanciering wordt schaarser. Het 
KMO Kompas onderzocht de mate waarin 
ondernemingen afhankelijk zijn van krediet. 
Per 100 euro reële eigen middelen (eigen 
vermogen maar ook rekeningen-courant 
van de aandeelhouders) deden kmo’s ge-
middeld een beroep op 17,�5 euro bancair 
vermogen. 5�% procent van de kmo’s heeft 
een uitstaande schuld bij een of meerdere 
banken.
Opmerkelijk is dat voor de gemiddelde kmo 
de eigen inbreng van aandeelhouders 
en bestuurders als financieringsbron maar 

Voor het vierde jaar op rij brengt het KMO Kompas 2008 aan de hand 

van tien kerngetallen de financiële en operationele slagkracht van de 

Belgische kmo’s in kaart. Het geeft aan hoe de kmo’s ervoor stonden aan de 

vooravond van de financieel-economische crisis. Via www.kmokompas kan 

u nagaan hoe sterk uw onderneming tegen deze barre tijden gewapend is. 
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Liquiditeit : klanten, leveranciers en 
voorraden: kort op de bal spelen.
De current ratio geeft aan in welke mate 
de voorraden, klantenvorderingen en de 
liquide middelen volstaan om de korteter-
mijnverplichtingen na te komen (o.a. aan 
de banken, leveranciers, personeel, fiscale 
en sociale lasten). Maar liefst 25% van de 
kmo’s heeft te kampen met een te lage 
current ratio waardoor ze hun crediteuren 
onvoldoende zekerheid kunnen bieden voor 
tijdige betaling. 
De quick ratio berekent de liquiditeitspositie 
van een onderneming zonder rekening te 
houden met de voorraden. Hiermee sluiten 
we de onzekerheid uit over de verkoopbaar-
heid van de voorraden. Liefst �6% van de 
ondernemingen realiseert een quick ratio 
onder de veilige norm van 100%. Deze 
ondernemingen rekenen op de verkoop-

baarheid van hun voorraden om hun 
financiële verplichtingen op korte termijn  
te kunnen nakomen. 

Waar loert het gevaar voor de kmo’s? 
De meerderheid van de Belgische kmo’s 
hebben hun winsten geherinvesteerd in het 
bedrijf en weinig winst uitgekeerd. Maar 
vooral de evoluties die een impact heb-
ben op de liquiditeitspositie, bepalen de 
toekomst. Een failliete klant of een sterke 
terugval in de vraag naar producten of dien-
sten kunnen de kaspositie van een goed 
presterende kmo in gevaar brengen. 
Verder in dit magazine leest u hoe een goed 
beheer van werkkapitaal u wapent tegen 
deze rampscenario’s. 

En hoe staat u ervoor?  
Doe de test op www.kmokompas.be Rekeningen-

courant
23,5%

Kapitaal
20,7%

Reserves en
overgedragen

winsten
55,8%

Gemiddelde samenstelling reëel eigen vermogen
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Kwartielwaarden exploitatievennootschappen Q1 Q2 Q3

Reëel eigen vermogen / Totaal vermogen 27% 48% 72%

Dekking van de financiële verplichtingen op korte 
termijn door de netto operationele cashflow

85% 186% 496%

Current ratio 100% 158% 310%

Quick ratio 58% 110% 233%

Nettorendement 1% 9% 22%

Return on capital employed 1% 7% 18%
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De warme gloed  
van twee jenevers

Mijnheer Kint, welke factoren hebben 
u uiteindelijk doen overwegen om uw 
bedrijf te verkopen?
Yvan Kint: De sector van gedistilleerde 
dranken wordt steeds meer een verhaal 
van grote spelers. We zagen die tendens 
al jarenlang. En dan besef je dat – als ook 
jij wil overleven – er iets moet gebeuren. 
Ofwel doe je zelf acquisities, ofwel kijk je 
naar constructies die het voortbestaan van je 
merk kunnen garanderen. Die constructies 

Eind februari 2009 nam Filliers Graanstokerij de zeer 

dichte collega en concurrent Wortegemsen Albert Kint uit 

Waregem over. Deze overname past in de groeistrategie 

van Filliers Graanstokerij, dat zo marktleider wordt in 

België in het segment van de jenevers. We spraken met de 

hoofdactoren in deze successtory: Bernard Filliers,  

Yvan Kint en Marino Verhellen van Deloitte Fiduciaire.

kunnen divers zijn: een overname, een fusie, 
samenwerkingsakkoorden, wat dan ook. 
Maar schaalvergroting is de enige uitweg 
om op te tornen tegen de enorme druk van 
die megagrote buitenlandse producenten.
Bernard Filliers: Dat is waar. Economies of 
scale zijn van levensbelang in onze sector. Er 
zijn grote buitenlandse spelers zoals Bacardi-
Martini en Pernod-Ricard die die voordelen 
weten te benutten op het vlak: van markt-
positie, marketing, verkoopsstrategieën, etc.

Yvan Kint: Als ik het heel scherp zou 
mogen stellen: wij moeten mee in die 
schaalvergroting, anders drinkt de Belgische 
consument over 20 jaar misschien alleen 
nog Pastis en Pisang en is het binnenlands 
gedistilleerd verdwenen. En dus begin je  
na te denken over een gedeeltelijke of vol-
ledige verkoop.

Mijnheer Filliers, welke factoren lagen 
voor u aan de basis om Wortegemsen 
over te nemen?
Bernard Filliers: Een overname doe je 
natuurlijk niet zomaar. Wij zijn een stokerij 
met sterke merken waar een imago aan 
vast hangt. We moeten niet zoeken naar 
white-label-producenten of producenten die 
een merk met weinig toegevoegde waarde 
distribueren. Filliers is doordrongen van de 
missie om een sterke eigen merkenpolitiek 
te voeren. In dat opzicht was Wortegemsen 
een perfect fit: een merk dat volledig in ons 
verhaal past.
Yvan Kint: Dat is zeer juist. Ons product 
Wortegemsen heeft net zoals de jenevers 
van Filliers een hoge culturele waarde. Voor 

ons was het uiterst belangrijk dat we ook 
de toekomstige generaties kunnen laten 
genieten van dit authentieke product. En 
eigenlijk was voor ons van meet af aan 
duidelijk dat enkel een speler zoals Filliers 
in aanmerking kwam om mee te onderhan-
delen. De families kennen elkaar al twee 
generaties lang en hebben veel respect voor 
elkaar. We weten dus waar ons levenswerk 
terechtkomt.
Bernard Filliers: Je ziet vaak overnames, 
ook in onze sector, die gebaseerd zijn op 
andere motieven dan passende synergieën. 
Revanchegevoelens, machtsbeleving,... het 
zijn maar enkele motieven die ervoor zor-
gen dat soms een overdreven prijs betaald 
wordt bij een overname. Het is dan ook 
zaak om een beroep te doen op partijen die 
je begeleiden in een economisch realistisch 
verhaal. Want de familie Kint mag ons dan 
een goede overnemer vinden, zij willen 
natuurlijk ook een goede prijs voor hun 
bedrijf. En wij vinden Wortegemsen wel een 
topmerk, maar moeten het economische 
plaatje ook doen kloppen. Daarom is het 
belangrijk om een beroep te kunnen doen 
op minstens één derde partij die de discus-
sie uit de emotionele sfeer haalt.

Hoe hebt u dat dan verder aangepakt?
Yvan Kint: We hebben contact opgenomen 
met Deloitte Fiduciaire. Ze staan bekend als 
een betrouwbare organisatie, ook op gebied 
van overdracht van ondernemingen. En na 
ons eerste contact met Deloitte waren we al 
helemaal overtuigd. Het vertrouwen was er. 

U moet wel een uitgesproken strategi-
sche visie hebben om tot zo’n overname  
te beslissen?
Bernard Filliers: Ik denk dat strategische visie 
vanzelfsprekend moet zijn. Wij hebben een 
zeer sterke raad van bestuur en ik heb met 
deze mensen zeer intensief samengewerkt. Die 
mensen konden mij ook al een idee geven van 
welk bedrag ik zou moeten verzamelen om 
de overname te realiseren. Door het tragische 
ongeval van Jan kwam in die periode een extra 
pak werk op onze schouders terecht. Maar 
we moesten vooruit. Een sectorgenoot was 
overgegaan in Franse handen. Dat sterkte ons 
in onze overtuiging dat we verder moesten 
gaan. Het was niet ons eerste overnamege-
sprek. Maar wel het eerste gesprek waar er 
een concrete wil was bij de verkopers om aan 
ons te verkopen. Op basis van het vertrouwen 
tussen alle partijen maak je een goede deal, 
waarbij de focus blijft op de business case.

Is het een goede deal?
Yvan Kint: Absoluut. Voor iedereen die er 
bij betrokken was. We hadden toch wel iets 
moois aan te bieden waarvan we nu de con-
tinuïteit kunnen garanderen. We voelden dat 
met Deloitte Fiduciaire alles correct verliep. 
En, niet onbelangrijk: onze tegenpartij was 
een respectabele partij met een sterk onder-
handelingsniveau, wat je op het einde alleen 
sterkt dat je een goede keuze gemaakt hebt. 
Voor beide partijen, mag ik hopen.
Bernard Filliers: Hoop ik ook. Gaan we er 
een aperitiefje op drinken? Wortegemsen, 
van bij Filliers.

Was het nodig om Deloitte Fiduciaire  
in te schakelen?
Yvan Kint: Zeker. Tijdens het hele overna-
meproces zijn mij een paar zaken opgevallen 
die ons initieel vertrouwen verder versterkt 
hebben. Ik had het gevoel met een ploeg te 
werken waarin iedereen begreep waarover 
het ging. Met een luisterend oor voor wat 
wij wilden. Nauwgezet. Actief. Met aandacht 
voor alle aspecten die hierbij komen kijken, 
waar wij geen weet van hadden. Zo’n proces 
is zoveel meer dan een contract schrijven. 
Dan voel je dat je als leek op dit domein echt 
wel een partner nodig hebt, één die werkt op 
basis van correcte en gecontroleerde gege-
vens, niet op veronderstellingen. Een partner 
die gevoelige punten durft aan te kaarten. 
Niet alleen de verkoper voelt zich hier dan 
goed bij, ik zag gaandeweg dat ook de koper 
meer vertrouwen kreeg toen hij zag dat je je 
met professionele specialisten had omringd. 
Marino Verhellen: Vertrouwen is inder-
daad het sleutelwoord. Wij staan erop dat 
elke deal die wij begeleiden gebaseerd is 
op objectieve feiten en informatie. En dat 
de partij waarvoor wij optreden haar eigen 
situatie goed kent, voorbereid is en realisti-
sche doelstellingen stelt. En ten slotte dat in 
het proces alles professioneel kan verlopen. 
Ondernemingen liggen ons te nauw aan het 
hart om ze te helpen verpatsen als koopwaar. 
Onze eigen geloofwaardigheid is al evenmin 
te koop. Je als adviseur professioneel en 
geloofwaardig opstellen is naar onze ervaring 
een katalysator in het beslissingproces voor 
beide partijen. 
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Filliers Graanstokerij werd opgericht 
in 1880 en is nu in handen van de vijfde 
generatie. Het bedrijf wordt geleid door 
gedelegeerd bestuurder Bernard Filliers. 
Hij is ook aandeelhouder, samen met de 
erfgenamen van zijn vorig jaar overleden neef 
en jarenlange metgezel Jan Filliers. In de loop 
der jaren werd het aanbod aan jenevers steeds 
verfijnd en uitgebreid. Naast de traditionele 
graanjenevers beschikt Filliers ook over een 
uitgebreid assortiment fruit- en graanjenevers, 
likeuren, advocaat, Van Hoo wodka en de 
Belgische whisky Goldlys. Filliers is in de 
Benelux ook de grootste stoker van moutwijn, 
een basisproduct voor jenevers, en levert dit 
aan andere stokerijen in België, Nederland en 
Québec. De omzet van het bedrijf bedroeg in 
2008 ongeveer 11 miljoen euro.Bernard FilliersYvan Kint

Wortegemsen Albert Kint bracht 
in november 1978 de eerste fles 
Wortegemsen op de markt. De eerste 
citroenjenever is een instantsucces en 
ontwikkelt zich snel tot een kwaliteitsvol 
merkproduct met nationale bekendheid. 
Naast de productie van de Wortegemsen 
is het bedrijf ook actief als wijnhandel 
en drankenhandel met o.a. de import 
van Stroh Rum en Marquisette in België. 
En met Kint Bargoods houdt het bedrijf 
zich bezig met geschenkartikelen en 
– verpakkingen voor wijnen en andere 
dranken. Tot voor de overname werd  
het bedrijf geleid door Yvan en Fernand 
Kint, 2 zonen van stichter Albert Kint.  
In 2008 haalde het bedrijf een omzet van 
ongeveer 7 miljoen euro.
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Wat is Legal co-sourcing?
Binnen de multidisciplinaire dienstverlening 
van Deloitte Fiduciaire is juridisch advies en 
juridische ondersteuning aan klanten steeds 
een belangrijke component geweest. Vaak 
gaat het om punctuele bijstand bij specifieke 
vragen of projecten.
Meer en meer kmo’s nemen evenwel op zeer 
frequente basis contact met ons op voor 
de meest uiteenlopende juridische aange-
legenheden. Door de intensiteit van deze 
samenwerking wordt onze juristen gevraagd 
op vaste tijdstippen aanwezig te zijn in het 
bedrijf voor rechtstreeks overleg. Dit eerder 
dan te communiceren per telefoon of e-mail, 
of telkens weer een vergadering te moeten 
inplannen in de drukke agenda’s van alle 
betrokkenen.
Op die manier is Legal co-sourcing eigenlijk 
spontaan gegroeid: klanten met een terug-
kerende behoefte aan juridisch advies krijgen 
een vaste juridische adviseur toegewezen, die 
op vast afgesproken tijdstippen in het bedrijf 
van de klant aanwezig is. Typisch is dat één 
dag per week, maar de omvang en frequen-

tie van onze aanwezigheid bij de klant hangt 
af van zijn specifieke noden.

Tot welke type ondernemingen richt 
Legal co-sourcing zich? 
Hoewel Legal co-sourcing zich per definitie 
richt tot elke onderneming die juridische 
behoeften heeft, en hoewel de juridische 
problemen van kleine ondernemingen even 
complex zijn als die van multinationals, kan 
men in feite twee typeprofielen onderschei-
den van ondernemingen die een beroep 
doen op Legal co-sourcing.
In de eerste plaats is er de familiale kmo waar-
van de behoeften aan juridische ondersteuning 
onvoldoende zijn om de aanwerving van een 
voltijdse bedrijfsjurist te rechtvaardigen. Die 
ondernemingen worden dus geconfronteerd 
met een toenemende complexiteit van hun 
bedrijfsomgeving die ze in de praktijk niet kun-
nen oplossen door een aanwerving. Daarom 
maken ze gebruik van onze formule die hen 
een aangepaste en evolueerbare oplossing 
biedt voor hun effectieve behoeften op het 
vlak van prestatievolumes en specialisatie.

Daarnaast zijn er de Belgische filialen van 
internationale groepen waarvan de juridische 
dienst vaak in het buitenland gevestigd is, met 
andere woorden in een ander rechtsgebied. 
Die ondernemingen zijn dus op zoek naar een 
juridische dienstenverlener die zich niet alleen 
kan aanpassen aan hun reële behoeften wat 
betreft volumes, maar die bovendien op lokaal 
niveau de juridische strategie van de groep in 
praktijk kan brengen, rekening houdend met 
de Belgische rechtssituatie.

Wat is het nut van Legal co-sourcing 
voor deze bedrijven?
Een bedrijf dat een beroep doet op Legal 
co-sourcing, gaat een diepe en langdurige 
samenwerking aan met een van onze juri-
dische specialisten. Op die manier kan onze 
jurist zich behoorlijk inburgeren bij de klant: 
hij leert de activiteiten van de klant goed 
kennen en maakt kennis met een aantal 
sleutelfiguren, zoals de bedrijfsleider, de 
financieel directeur, de personeelsdirecteur, 
de verkoopsdirecteur, de verantwoordelijken 
voor productie of onderzoek en ontwikkeling.

Dit verlaagt de drempel, waardoor er uiteraard 
beter en sneller gecommuniceerd wordt.
Die manier van werken maakt het ook moge-
lijk om pro-actief te werken in de plaats van 
steeds achter de feiten aan te lopen.
Legal co-sourcing komt ook in beeld bij 
bedrijven die overwegen om een externe inves-
teerder aan te trekken of die een exit-scenario 
voorbereiden voor aandeelhouders. In beide 
gevallen zal het bedrijf grondig doorgelicht 
worden door de kandidaat-investeerder. Onze 
jurist kan de klant helpen bij het voorbereiden 
van dergelijke due diligence. 

Welke profielen van juristen  
selecteert u om dit soort activiteiten  
uit te oefenen?
Aangezien onze medewerkers geacht 
worden deze activiteiten bij de klant uit te 
oefenen, kiezen wij voor juristen die over 
een grondige ervaring beschikken in meer-
dere domeinen, vergelijkbaar met die van 
een bedrijfsjurist. Door onze multidisciplinai-
re aanpak zijn onze juristen binnen Deloitte 
Fiduciaire gewoon om met niet-juristen 

samen te werken. Bovendien worden ze 
getraind om oog te hebben voor de onder-
nemersrealiteit buiten het strikt juridische. 
Deze integrale benadering maakt de bij-
stand van onze juristen bijzonder relevant. 
Die ervaring van “bedrijfsjurist” verklaart 
waarom onze medewerkers de gewoonte 
hebben om de juridische problemen van 
de onderneming op een globale en vooral 
pragmatische manier aan te pakken. Ze 
weten dus dat de klant geen antwoord of 
uitleg wil, maar wel een concrete oplos-
sing. Ze begrijpen de talrijke uitdagingen 
en de gevolgen op lange termijn die een 
conflict met een leverancier, een eindklant 
of een medewerker van de onderneming 
kan meebrengen. En ze zijn ook gewoon in 
teamverband te werken en te luisteren naar 
iedereen.

Welk soort vragen worden typisch  
behandeld in het kader van Legal  
co-sourcing?
Alle mogelijke juridische vragen komen 
aan bod. Klassiekers zijn het opmaken of 

optimaliseren van standaardcontracten, 
offertes, contracten met klanten en leveran-
ciers. Ook juridische vragen rond huur, de 
aankoop en implementatie van ICT-oplossin-
gen en ERP-pakketten komen vaak voor.
Heel vaak moeten personeelsdirecteurs 
dringend beslissingen nemen over aanwer-
ving en ontslag, de werking van sociale 
overlegorganen, of het auto-, gsm-, of 
laptopbeleid. Enig juridisch overleg hierover 
is geen overbodige luxe.
Ook voor het opmaken van vennootschaps-
rechtelijke verslagen en notulen wordt vaak 
op onze medewerkers een beroep gedaan.
Verder hebben we een sterke ervaring 
opgebouwd inzake M&A, zodat wij onze 
klanten ook bijstaan bij de aan- of verkoop 
van binnen- of buitenlandse bedrijven of 
activiteiten. Indien de materie een heel 
specifieke kennis vereist of alternatieve 
oplossingen niet vanzelfsprekend zijn, kan 
onze medewerker terugvallen op een team 
van inmiddels 100 juristen en fiscalisten. 
Die werken intensief samen als Tax & Legal 
Services van Deloitte Fiduciaire.

Welke voordelen biedt Legal  
co-sourcing in vergelijking met  
andere formules?
Naar het zeggen van onze klanten is het 
belangrijkste voordeel van onze formule 
dat de juridische bijstand ter plaatse wordt 
verleend, door een vaste medewerker. De 
klant weet dus wie zijn werk zal uitvoeren 
en hij weet dat hij zich daarvoor niet zelf 
hoeft te verplaatsen. Uit die aanwezigheid 
ter plaatse vloeit een ander niet te 
verwaarlozen voordeel voor, namelijk dat 
sommige risico’s preventief kunnen worden 
vermeden. Onze medewerker kan namelijk 
op die manier volop zijn rol van adviseur 
vervullen en hij kan bovendien sommige 
problemen op het spoor komen waarvan hij 
geen weet zou hebben gehad als de klant 
hem gewoon de dossiers druppelsgewijs 
had doorgestuurd.
Legal co-sourcing is oneindig veel 
meer dan administratieve formaliteiten 
vervullen. Het is een bijdrage in het 
verzoenen van ondernemingszin met 
professionalisme en structuur. Het gaat 
om het durven aanpakken en beheersen 
van onzekerheden”. Onze juristen op pad 
weten wat de finaliteit van hun missie is bij 
de klant: samen ondernemen.

Legal co-sourcing: 

Meer zekerheid in 
onzekere tijden 
Professioneel juridisch advies is cruciaal voor het succes van uw onderneming. Maar niet 

altijd is er behoefte aan of financiële ademruimte voor een jurist in vaste dienst. In zulke 

gevallen biedt legal co-sourcing soelaas. Wim Ballegeer en Thierry Dekoker geven het 

antwoord op vaak gestelde vragen over deze voordelige dienst.
Thierry Dekoker en Wim Ballegeer
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Groep Kerkstoel en Deloitte Fiduciaire: 

Een relatie die  
als gegoten zit
We hebben een afspraak met Frederick Jonckheere, afgevaardigd bestuurder 

van Groep Kerkstoel, en Ralph De Jonghe, partner van Deloitte Fiduciaire. 

Onderwerp van gesprek is de evolutie van Groep Kerkstoel en de rol die Deloitte 

Fiduciaire daarin heeft gespeeld. Een gesprek dat al vlug evolueert naar een zeer 

boeiende discussie over professionalisering in een familiaal bedrijf.

Welke evolutie heeft het bedrijf 
doorgemaakt?
Frederick Jonckheere: Groep Kerkstoel is 
een holdingvennootschap die sinds 2007 
bestaat en drie andere, meer operationele 
vennootschappen overkoepelt. De holding 
omvat ook de ondersteunende, meer service-
gerelateerde activiteiten voor de hele groep, 
zoals human resources, financieel manage-
ment en strategie. Groep Kerkstoel verenigt 
drie exploitatievennootschappen. Kerkstoel 
Beton – geleid door Pascal Kerkstoel – is een 
leverancier van stortklaar beton, een meer 
regionale activiteit voor hoofdzakelijk aan-
nemers.
Daarnaast heb je onze grootste afdeling: 
Kerkstoel 2000+, onder leiding van Vincent 
Kerkstoel. Deze divisie verzorgt de prefabri-
cage van betonnen breedplaten en dubbele 
wanden. Een activiteit die opgebouwd is rond 
de noden die ontstonden in de markt: bouw-
werken moeten met minder arbeidskrachten 
toch sneller gemaakt worden. Bovendien 
worden steeds meer aannemers projectont-
wikkelaars: ze fragmenteren zelf meer en 
besteden bepaalde activiteiten uit.

Ikzelf houd me dagelijks bezig met BetterMix, 
dat werd opgericht in 200�. BetterMix vormt 
een synergie tussen de twee voorgaande 
activiteiten en verzorgt ook de montage van 
geprefabriceerd beton, bijv. voor kelders. 
Daarnaast hebben we ook elk onze taak op 
groepsniveau: ik sta in voor de financiën, 
Vincent voor het personeelsbeleid en Pascal 
voor de infrastructuur. Zo dragen we elk 
ons deel van de verantwoordelijkheid over 
een van de productiefactoren die dit bedrijf 
ondersteunen.

Hoe ziet u de toekomst?
Frederick Jonckheere: We moeten vooral 
onze activiteiten verder uitdiepen en profes-
sionaliseren. De bouwsector heeft een grote 
groei gekend de voorbije jaren. We komen 
immers uit een hoogconjunctuur, o.a. door de 
export naar Groot-Brittannië de voorbije vier 
jaar. Het familiale karakter blijft belangrijk in 
de contacten met klanten en leveranciers en 
bewaart de flexibiliteit van het bedrijf. Maar 
door de groei is een behoefte naar uitdieping 
ontstaan, naar meer efficiëntie en doeltref-
fendheid. Die groei is behoorlijk geweest: de 
omzet van Kerkstoel Beton steeg de laatste 
jaren tot ongeveer 10 miljoen euro. Kerkstoel 
2000+ deed het ook heel aardig met een 

omzetstijging van 18 miljoen euro in 200� 
naar 28 miljoen euro in 2007. En BetterMix 
kon niet achterblijven: in 2005 draaiden we 
hier nog een omzet van 1 tot 2 miljoen euro, 
in 2008 was dat al 6 miljoen euro. Dergelijke 
omzetgroei impliceert ook groei op andere 
domeinen, en dan dringt structuur en profes-
sionalisatie zich op.

Welke concrete behoefte vulde de 
samenwerking met Deloitte Fiduciaire in?
Ralph De Jonghe: De generatiewissel binnen 
Groep Kerkstoel was een belangrijk proces. 
Maar ook de omzetstijging, de aanpassing 
van de groepsstructuur aan de diversificatie, 
de structurele groei en personeelsgroei alsook 
de internationalisatie hebben hun stempel 
gedrukt op de groep. Daardoor is er een 
grotere behoefte aan advies en bijstand ont-
staan, een taak die Deloitte Fiduciaire op het 
lijf is geschreven. Want dat is onze filosofie: 
meegroeien met onze klanten en hen bijstaan 
bij juridische en belastingskwesties, bij het 
vastleggen en meten van KPI’s, de accountancy 
verzorgen, … Kortom, echt gespecialiseerde 
diensten aanbieden op maat van de klant.
Frederick Jonckheere: De eerste jaren is 
onze groei behoorlijk natuurlijk verlopen. 
Maar naarmate meer en meer mensen aan 
boord kwamen, hebben we gemerkt dat alles 
complexer werd. Wat vroeger de taak van twee 
mensen was, werd opeens de verantwoorde-
lijkheid van vier of vijf werknemers. Daarom 
moeten de deeltaken worden gespecialiseerd  
en moeten er communicatiestructuren 
worden opgezet. Het uittekenen van de 
holdingstructuur en de oprichting van de ex-
ploitatievennootschappen heeft ons de voorbije 
jaren heel veel energie gekost. Deze structuur 
optimaliseren, bijv. op fiscaal vlak door het 
vastleggen van managementvergoedingen, is 
een hele taak geweest. Vooral omdat dat niet 
onze core business is. Ook in dat opzicht is 
Deloitte Fiduciaire de ideale partner.
Ralph De Jonghe: We houden hierbij uiter-
aard volop rekening met de concrete situatie 
van de klant. Want wij bieden oplossingen op 
maat, en die kun je niet zomaar kopiëren van 
het ene bedrijf naar het andere.

Hoe is de samenwerking tot stand 
gekomen? 
Frederick Jonckheere: Om een proces van 
KPI’s, Balance Scorecard, … in goede banen 
te leiden, heb je specialisten nodig. Het is 
naïef, zelfs gevaarlijk om te denken dat je 

dat alleen aankunt. Je hebt een partner als 
Deloitte Fiduciaire nodig, net zoals je voor 
bankzaken nood hebt aan degelijk advies. 
In mijn ogen is een bank een partner, geen 
noodzakelijk kwaad. Voor de strategische 
aspecten van de beleidsvoering is zo’n 
partner zelfs nog meer zijn gewicht in goud 
waard. Hoe dan ook moet er een aangenaam 
persoonlijk contact zijn. Het klikte met 
de mensen van Deloitte Fiduciaire, en het 
vertrouwen kwam er dan ook heel snel. 
Dankzij de professionele dienstverlening 
van Deloitte Fiduciaire zijn we er bovendien 
rotsvast van overtuigd dat we de juiste keuze 
hebben gemaakt.
Ralph De Jonghe: Alles begon met een tech-
nische vraag over het kadastraal inkomen,  
waarop wij het antwoord hadden. We heb-
ben dan onze dienstverlening voorgesteld aan 
Groep Kerkstoel en zo ging de bal aan het 
rollen. Interne processen ondersteunen, zoals 
we in dit geval doen, is ook een vorm van 
consultancy. Voor veel kmo’s is dat een vies 
woord, omdat er heel wat grote consultancy 
bureaus zijn die zich bijna uitsluitend op 
grote bedrijven richten. Bij Deloitte Fiduciaire 
hebben we er de voorbije tien jaar hard aan 
gewerkt om consultancy op maat van de kmo 
te ontwikkelen. Op heel wat gebieden: finan-
ciële rapportering met een sterke link naar IT, 
identificatie van KPI’s om operationele proces-
sen in kaart te brengen, noem maar op.

Op welk gebied biedt de samenwerking 
met Deloitte Fiduciaire een meerwaarde? 
Frederick Jonckheere: De boekhouding is 
bezig met dagdagelijkse problemen, waar-
door soms het overzicht op het grote geheel 
verloren gaat. Ook hiervoor kunnen we bij 
Deloitte Fiduciaire terecht met onze vragen. 
Daarnaast heb je het fiscale luik en subsidië-
ringmogelijkheden. Zoals elk bedrijf kunnen 
we op dit vlak professioneel advies best 
gebruiken. Ook niet onbelangrijk: finance & 
control. Want meten is weten, zoals iedereen 
weet. In welke richting stuur ik mijn onderne-
ming? Daarop moet je het antwoord vinden. 
Niet alleen op basis van historische data, 
maar ook aan de hand van andere gegevens. 
Deloitte Fiduciaire adviseert ons hierbij. Net 
zoals ze ons helpen om de gepaste parame-
ters te bepalen op basis waarvan we moeten 
werken. Want voor bijv. kostprijssystemen 
en winstgevendheidanalyses moet je soms 
durven outside the box te denken en taboes 
overboord te gooien.

Ralph De Jonghe: Beton maken is op zich 
niet zo complex. Maar als je met complexe 
structuren te maken krijgt – je begint met 
stortklaar beton, maar fabriceert er in een 
volgende fase ook componenten mee, om 
die uiteindelijk zelf te plaatsen – dan heb je 
de juiste meetsystemen nodig wat transfer 
pricing en kostprijsberekening betreft.
Frederick Jonckheere: Wij hebben altijd 
al een sterke kostenfocus gehad en dat 
zal in de toekomst zeker zo blijven. Zeker 
in de huidige conjunctuur is het cruciaal 
om de juiste kostprijs te kennen en er 
van overtuigd te zijn dat die de werkelijke 
weergave van deze kosten is. Zo kunnen 
we de capaciteit zo doeltreffend mogelijk 
afstemmen op de vraag. 

Wat leert Deloitte Fiduciaire uit de 
samenwerking met Groep Kerkstoel? 
Ralph De Jonghe: Ons advies evolueert 
voortdurend mee met de domeinen 
waarop het van toepassing is. Dat is echt 
een levend proces: soms moeten we zelfs 
extra knowhow binnenhalen om te kunnen 
meegroeien met onze klanten, zoals we 
dat gedaan hebben op het gebied van 
estate planning. Bovendien verplicht onze 
samenwerking met Groep Kerkstoel en 
andere ondernemingen ons om voldoende 
schaalgrootte te hebben. Zo kunnen we 
bepaalde toepassingen en capaciteiten 
verder ontwikkelen.

Ralph De Jonghe

Frederick Jonckheere
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Werkkapitaal en financiering 

Hete hangijzers tijdens 
de kredietcrisis 

17

Krediet wordt schaars én duur. Daarom is het meer dan ooit van belang 

om eerst alle financiële middelen binnen het bedrijf optimaal te benutten. 

Koen De Potter, specialist KMO financieel management, Koen Sap 

en Jan Goemaere, KMO M&A specialisten lichten toe.

En hoe kun je die concrete doelen dan 
realiseren binnen de onderneming?
Koen De Potter: Dat doe je door KPI’s  
(Key Performance Indicators) te bepalen en 
ervoor te zorgen dat ze opgevolgd en ge-
rapporteerd worden. Voorbeelden van zulke 
KPI’s zijn: het aantal dagen krediet dat klan-
ten krijgen, het aantal dagen krediet van 
het bedrijf bij leveranciers, de omlooptijd 
van de voorraad per productcategorie, het 
aantal dagen tussen de lever-, facturatie- en 
betalingsdatum, enz. Belangrijk is om deze 
verschillende indicatoren op gezette tijden 
te meten en ze te toetsen aan de doelen 
van het bedrijf, historieken en gemiddelden 
in de sector.

Volstaat een efficiënt werkkapitaal-
beheer om te kunnen overleven als 
onderneming?
Jan Goemaere: Uiteraard niet. Hoe goed je 
werkkapitaalbeheer ook loopt, er zal altijd 
een nood bestaan aan financiële midde-
len. De huidige aandeelhouders kunnen 
een eerste financieringsbron zijn voor de 
onderneming, maar in de praktijk zijn hun 
mogelijkheden vaak beperkt. Veel familiale 
ondernemers zien wel af van dividenden 
en rekenen op de waardestijging van hun 
aandelen. In de meeste familiebedrijven 

blijkt het kapitaal van de familiale aandeel-
houders – vaak zelfs onder de vorm van 
(renteloze) leningen – nog altijd een belang-
rijke financieringsbron, zo leert het Deloitte 
Fiduciaire KMO Kompas ons.

Is geld lenen bij de banken in de 
huidige omstandigheden nog een be-
trouwbare optie?
Jan Goemaere: Dat is moeilijk te zeg-
gen. Ten eerste dreigen de interesten zeer 
volatiel en onvoorspelbaar te worden. Ten 
tweede ziet het ernaar uit dat de banken 
meer geld zullen moeten halen uit de 
klassieke marge tussen uit- en ontlenen. 
Het bijna onvermijdelijke gevolg is dat ze 
hogere marges zullen vragen op toegestane 

Activering van 
privékapitaal

Om privaat risicokapitaal naar starters en kmo’s 

in Vlaanderen te doen vloeien, bestaat sinds en

kele jaren de ARKimedes-regeling (Activering 

van Risicokapitaal). Voor dit initiatief, dat 450 

miljoen euro kanaliseert, sloegen de Participatie

Maatschappij Vlaanderen en de Vlaamse 

regering de handen in mekaar. Het eerste 

ARKimedesfonds haalde in 2005 110 miljoen 

euro op bij een breed publiek van particuliere 

beleggers. Daarvan werd 104 miljoen euro 

Vitamines voor de 
Vlaamse economie

Het economische beleid van de Vlaamse 

overheid moet zich ook vertalen in 

concrete realisaties. Als zelfstandige 

investeringsmaatschappij is Participatie- 

Maatschappij Vlaanderen (PMV)  

hiervoor het instrument bij uitstek.  

De PMV is actief op het domein van  

bedrijfsfinanciering, publiekprivate  

samenwerking, vastgoed, en milieu en 

energie. Het maatschappelijke rendement 

van haar initiatieven is hierbij  

net zo belangrijk als economische groei. 

Want de PMV wil haar schouders  

zetten onder projecten waar Vlaanderen 

beter van wordt. Het doel?  

Meerwaarde creëren voor het  

geld dat Vlaanderen investeert in  

zijn toekomst.

www.pmv.eu

Wat verstaan we onder  
‘werkkapitaalbeheer’?
Koen De Potter: Werkkapitaal staat voor 
de hoeveelheid geld die een onderneming 
nodig heeft en is sterk afhankelijk van de 
klantenvorderingen, voorraden en leveran-
ciersschulden. De periode tussen de eerste 
inkomende rekeningen en de effectieve 
inning van de uitgaande facturen moet 
je overbruggen. Werkkapitaal heeft dus 
twee dimensies: tijd en geld. Vooral het 
tijdsaspect is belangrijk: hoe kun je het geld 
vlugger en efficiënter doorheen de bedrijfs-
cyclus bewegen?

Waar moet je als ondernemer rekening 
mee houden wil je het werkkapitaal 
doen dalen?
Koen De Potter: Het is van belang om alle 
aspecten van de bedrijfsprocessen kritisch te 
benaderen. Welk effect heeft de korting voor 
contante betaling op mijn werkkapitaal? 
Hoeveel goederen die niet courant verbruikt 
worden heb je in voorraad? Verloopt de in-
ning van verkoopfacturen efficiënt genoeg? 

Waar kunnen bedrijven dan concreet 
vooruitgang boeken wat hun werkkapi-
taal betreft? 
Koen De Potter: Een doeltreffend werk-

toegekend aan twaalf zogenaamde ARKIV’s, 

die minstens hetzelfde private bedrag moesten 

bijeenbrengen. ARKIV’s zijn erkende inves

teringsfondsen die gericht zijn op bepaalde 

sectoren en die deze middelen investeren in 

ondernemingen, met een maximaal bedrag 

van 1,5 miljoen euro per twaalf maanden per 

onderneming. Voorlopig namen alle ARKIV’s 

samen 93 participaties voor een totaalbedrag 

van 64 miljoen euro.

Koen Sap:

“De overheid doet heel wat inspanningen 
voor starters en familiebedrijven”

Risicokapitaal voor  
innovatieve starters

Als onderdeel van ParticipatieMaatschappij 

Vlaanderen investeert het Vlaamse Innova-

tiefonds (Vinnof) risicokapitaal in innovatieve 

starters in Vlaanderen. Het gaat om kapitaal 

of quasikapitaal en de investering heeft altijd 

een tijdelijk karakter – gemiddeld vijf tot zeven 

jaar. Vinnof verstrekt geen subsidies en streeft 

dan ook naar rendement op zijn investeringen, 

die onder de noemer ‘zaaikapitaal’ door het 

leven gaan. Door al van in het prille begin in 

de starters te investeren, wordt het voor hen 

in een latere fase gemakkelijker om privéin

vesteerders aan te trekken. Tot op heden werd 

net geen 10 miljoen euro geïnvesteerd in 32 

innovatieve ondernemingen uit een brede 

waaier aan sectoren.

kredieten. Ten slotte zullen de bankiers een 
grotere risicobeheersing eisen van onderne-
mers. Dit houdt een hogere solvabiliteit en 
grotere inbreng van familiale aandeelhou-
ders in. Een goed werkkapitaalbeheer met 
financiële begeleiding door een accountant 
van Deloitte Fiduciaire is daarom bijna let-
terlijk goud waard.

Bestaan er nog valabele alternatieven 
voor wie niet naar zijn aandeelhouders 
of bankier wil stappen?
Koen Sap: Zeker, een eerste mogelijke 
investeringsbron zijn vrienden en familie: 
die zijn doorgaans eenvoudig te mobili-
seren en vragen weinig garanties. Vrees 
voor ongewenste inmenging en emoties 

maken deze optie niet altijd evident. Een 
tweede mogelijkheid is op zoek gaan naar 
een zogenaamde business angel, een 
vermogende (ex-)ondernemer die geld en 
expertise wil stoppen in startende of groei-
ende ondernemingen. Deze investeerders 
zijn eerder dun gezaaid. Voor risicokapitaal 
via private of publieke financiers moet het 
minstens om relatief grote bedragen gaan. 
maar 250.000 euro. Vaak is de investering 
tijdelijk, dus vooraf duidelijke afspraken 
maken over een exit is cruciaal. Als vierde 
mogelijkheid kun je een industriële 
partner aantrekken. Die brengt doorgaans 
waardevolle kennis en expertise mee. Een 
beursgang is zelden een optie voor een 
doorsnee familiaal bedrijf. De overheid 
doet dezer dagen veel inspanningen voor 
starters en familiebedrijven. Een greep uit 
het aanbod vind je in het kader hieronder. 
En last but not least is de begeleiding door 
Deloitte Fiduciaire een aangewezen kanaal 
om correcte keuzes te helpen maken.

kapitaalbeheer is geen boekhoudkundige 
kwestie. Integendeel: vooral in de niet- 
financiële afdelingen valt de winst te rapen.  
Want doorgaans bepaalt het magazijn of 
de aankoopafdeling het inkoop- en voor-
raadbeleid. En de opvolging van klachten, 
die tijd en dus geld kost, gebeurt meestal 
op andere afdelingen dan de financiële. 
De verkoopafdeling bepaalt heel vaak de 
voorwaarden – inclusief de tijdsdimensie 
– verbonden aan klantenkrediet. Klach-
ten alerter opvolgen, snellere facturatie, 
verlagen van de voorraadniveaus, com-
missies afhankelijk maken van betaling 
door de klant, gunstige betaaltermijnen 
onderhandelen met leveranciers zijn 
verregaande beleidsbeslissingen, geen 
boekhoudkundige ingrepen.

Is het echt zo eenvoudig?
Koen De Potter: Het gaat vaak om 
compromissen. Te lage voorraadniveaus 
aanhouden kan productie- en leverings-
problemen veroorzaken. Net zoals 
nieuwe klanten te weinig krediet geven 
een negatieve impact kan hebben 
op de verkoop en de groei van het 
bedrijf. Doorheen de hele organisatie 
concrete doelen stellen voor een beter 
werkkapitaalbeheer: dat is de essentie. 
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Marc Vanroose
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Tel. 050 �2 8� 00
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Dominique Deliège
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President Kennedypark 8a
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kmo-kortrijk@deloitte.be
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kmo-leuven@deloitte.be
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Luc Absil en Dominique Deliège
Parc d’Affaires Zénobe Gramme
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Tel. 0� ��9 �5 �5
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pme-liege@deloitte.be
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Hoe sterk presteert uw 
onderneming op financieel vlak?

Stel vandaag nog uw actieplan op.

www.kmokompas.be
https://www.kmokompas.be/versterkuwkmo
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