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Eens ondernemer,  
altijd ondernemer

Paul Vleminckx, Chardonnay Meerdael

Private Governance
Een zekere toekomst 

voor uw privévermogen



“Als ondernemer wordt u geboren”. “Ondernemen zit in het bloed”. “Ondernemen 
is een microbe”. Citaten die ons bekend in de oren klinken en in deze Dialoog 
meermaals bevestigd worden. Elke ondernemer hanteert zijn eigen stijl, zoals 
iedere cocktail zijn eigen ingrediënten heeft. Maar het basisrecept van succesvol 
ondernemen is altijd gestoeld op een mix van 5 D’s: dromen, durven, doen, denken, 
doorzetten, op smaak gebracht met een flinke dosis passie.

Alles start met een droom. “If you can dream it, you can do it”. En dus ondernamen 
vier studenten een rally van 7.000 km door de woestijn met een R4. Het artikel over 
hun avontuur bewijst dat ook jonge mensen nog durven ondernemen! 

Durf ligt ook aan de basis van het opstarten van “Prosolar” en “L’aile ou la cuisse”, 
initiatieven van twee jonge durvers die de comfortzone achter zich lieten voor een 
droom.

Het is daarenboven niet alleen belangrijk de dingen juist te doen maar ook om de 
juiste dingen te doen. Voorafgaandelijk kritisch denken is bijgevolg geen overbodige 
luxe. Ondernemen is risico’s nemen, maar berekend, niet blind. Buikgevoel alleen 
volstaat niet meer. Een expliciet gedefinieerde visie en strategie, met ruimte voor 
bijstelling, zijn bepalend om op termijn succesvol te worden en te blijven, getuige 
daarvan het artikel over “Multigas”.

Ondernemen loopt evenwel niet altijd van een leien dak. Fouten, tegenslagen zijn 
van alle tijden doch ze leveren op hun manier een bijdrage tot succes. Doorzetten 
wordt met andere woorden het laatste ingrediënt van de ondernemerscocktail. “Eens 
ondernemer, altijd ondernemer” is geen understatement, getuigt deze Dialoog. Ook 
de interviews met de familie Vleminckx en Rudy Denutte zijn een mooi staaltje van 
doorzetten, telkens gekruid met de steeds terugkomende passie. 

Denken, durven en doen zijn bepalend in een overname. Overnames kunnen dromen 
sneller waar maken, zoals bij Pami. Deze “onzekere” tijden nopen ondernemers 
om zich versneld te versterken en de krachten te bundelen. “Bedrijf te koop” is op 
vandaag een veel gehoorde vraag bij onze Fiduciaire M&A-begeleiders.

Last but not least, denk als ondernemer ook aan uzelf. Analyseer, inventariseer en 
bescherm de gecreëerde waarde, de gerealiseerde droom. Bij Deloitte Fiduciaire 
bieden we het privévermogen een deskundige en volledig onafhankelijke 
begeleiding, in harmonie met de ondernemingsbelangen. De Private Value Map van 
uw familiaal vermogen is wat de jaarrekening van uw onderneming is.

Deze zesde Dialoog staat vol met dromen, durvers en doorzetters. Verhalen 
doorspekt met passie. Leesplezier voor op een zomers moment! Bon voyage!

Marino Verhellen
Partner, Deloitte Fiduciaire
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Multigas

U heeft 3 vestigingen – met waarschijnlijk 
verschillende prioriteiten? Hoe pakt u zo’n 
strategische oefening aan?
Ingeborg Symons: We hadden aanvankelijk wel wat 
moeite om te vermijden dat elk gewoon zijn eigen 
winkel kwam verdedigen. Maar ook hier speelde de 
externe visie van Deloitte Fiducaire een volwaardige 
rol. In de tweede pijler van de strategische oefening 
werden namelijk de verschillende activiteiten van 
onze groep afzonderlijk geanalyseerd. 
Deze rentabiliteitsoefening ging uit van onze 
activiteiten en niet van onze legale structuur, wat zeker 
een interessante benadering was. Er werd als het ware 
een resultatenrekening voor elke activiteit en locatie 
gemaakt. Hierdoor konden we objectief activiteiten en 
locaties onderling met elkaar vergelijken en pijnpunten 
bloot leggen. Deloitte Fiduciaire maakte een financiële 
analyse van ons productaanbod in de verschillende 
marktsegmenten. Zo kregen we inzicht in de 
rentabiliteit van onze product-markt combinaties.

De winstgevendheidsanalyses waren dus zeer 
inspirerend en beslissend?
Ingeborg Symons: Zeker en vast. Ik ben zelf nauw 
betrokken geweest bij de werkzaamheden van 
Deloitte Fiduciaire en heb gemerkt dat ik mijn visie 
over het gebeuren tijdens de oefening steeds heb 
moeten bijstellen. Als ondernemer is dat een uniek 
gevoel: ik werd uitgedaagd! Vooraf had ik samen 
met het managementteam enkele strategische 
scenario’s uitgetekend. Deloitte Fiduciaire heeft 
voor elk van deze scenario’s een financieel plan 
opgemaakt, vertrekkende van hun reeds gemaakte 
rentabiliteitsoefening. Maar ook inhoudelijk werden 

deze scenario’s getoetst. Eén van onze scenario’s 
die ik samen met het managementteam voor ogen 
had omvatte een investering in IT. Deloitte Fiduciaire 
heeft nagegaan hoe IT als effectieve hefboom voor de 
strategische keuzes kon dienen. IT is nooit een doel op 
zich, maar een middel om doelstellingen te bereiken.

Hoe ga je van strategische denkoefening naar 
concrete beslissingen? 
Ingeborg Symons: De actiepunten werden op een 
realistische tijdsas geplaatst volgens prioriteit zodat 
we een visie ontwikkelden over waar we binnen 5 jaar 
willen staan. We zijn nu 6 maand verder en voeren 
deze acties met succes uit. Alles onderbrengen onder 
de merknaam Multigas was één van de beslissingen 
die volgde uit de strategische oefening. We zien de 
toekomst niet roze maar groen, even groen als ons 
product zelf! Wat ook mooi meegenomen is, is dat 
deze werkzaamheden door de Vlaamse overheid 
worden aangemoedigd. De helft van de investering 
werd gesubsidieerd doordat Deloitte Fiduciaire erkend 
is als dienstverlener binnen de kmo-portefeuille. 
Daardoor hebben we dubbel gewonnen!

Gandagas is een gekende naam in het Gentse. 
Commercieel zijn jullie echter ook bekend 
onder Multigas?
Ingeborg Symons: Dat is een verhaal van meer dan 
50 jaar gas leveren in Vlaanderen. Onze groep, Fingas, 
opereerde tot voor kort onder twee merknamen: 
Gandagas en Multigas. Deze twee merknamen zijn het 
resultaat van een reeks fusies en overnames uit het 
verleden en dekken een brede waaier aan activiteiten 
en vestigingen: Gent, Tienen en Aarschot. We verdelen 
butaan- en propaangas. We leveren gas in gastanks 
bij de mensen thuis, doen het beheer van deze 
gastanks maar leveren ook gas in flessen voor zowel 
particulier als professioneel gebruik. Hiervoor hebben 
we ondermeer een eigen bottelarij. Daarnaast hebben 
we ook een LPG-pompstation en doen installaties van 
gaskachels. 

Eén van de resultaten van de strategische oriëntatie 
met Deloitte Fiduciaire was het één maken van onze 
ondernemingen. Zowel de interne organisatie als 
de externe profilering: vandaar ook één merknaam 
"Multigas".

Groene energie is hip. Gas is dus in?
Ingeborg Symons: Dat klopt, maar precies daardoor 
zijn het turbulente tijden voor ons bedrijf. Het aardgas-
netwerk breidt steeds meer uit waardoor steeds meer 
van onze klanten gas tot aan “hun deur” krijgen. 
Daardoor ontstaat de enorme uitdaging voor de
gasverdelers om een volwaardig alternatief te blijven in 

distributie van gas. De vraag is met welke organisatie 
en bedrijfsmodel je dit het best doet. Omdat gas een 
groene energievorm is kunnen we ons daar wel sterk 
op profileren. We hebben in de loop der jaren zeker 
voldoende kennis opgebouwd om deze groene golf 
maximaal te benutten.
Samen met ons managementteam hadden we 
enkele strategische lijnen uitgetekend. We lieten 
deze strategische oriëntatie challengen door Deloitte 
Fiduciaire. Externe mensen hebben een frisse kijk, 
niet gehinderd door “ondernemingsblindheid”.

Wat bracht deze externe visie van Deloitte 
Fiduciaire dan extra?
Ingeborg Symons: Methodiek en onafhankelijkheid. 
De mensen van Deloitte Fiduciaire hebben me 
overtuigd van een complete aanpak. De strategische 
keuzes werden dan ook vanuit verschillende 
invalshoeken benaderd, te beginnen met een sterkte/
zwakte-analyse. We hebben onze eigen sterktes en 
zwaktes in kaart gebracht en gebrainstormd hoe 
we deze kunnen gebruiken om de marktuitdagingen 
aan te pakken. Bleek dat we eigenlijk best in onszelf 
mochten geloven! Dit stuk van de oefening hebben 
we gedaan met het volledige managementteam. 
Een openlijke zelfanalyse van de onderneming maken 
versterkt de band. Doordat ook de interpretatie van 
de tekortkomingen werd besproken, moest iedereen 
meedenken aan mogelijke oplossingen, aan een 
actieplan. Dankzij de aangereikte methodiek werd 
iedereen actief in de discussies betrokken. Vervolgens 
werd een rentabiliteitsstudie van onze activiteiten 
en klantensegmenten opgesteld, een financieel plan 
opgemaakt en een strategische IT-audit gevoerd.

Ingeborg Symons, 
gedelegeerd bestuurder 
van Multigas

Multigas is gespecialiseerd distributeur van vloeibaar propaan- en butaangas 
voor ondernemingen en particulieren. In een halve eeuw groeide 
de onderneming uit tot één van de belangrijkste onafhankelijke gasdistributeurs 
in België. Multigas is ook een geregistreerde aannemer van propaan– 
en aardgasinstallaties. 

www.multigas.be

"Methodiek en onafhankelijkheid zijn 
de voordelen die een externe visie bijbrengt."
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Geef uw privévermogen 
een zekere toekomst
De kernzaken van 
onafhankelijke 
private governance

als ondernemer ten aanzien van mijn schuldeisers? Is onze 
gezinswoning ten allen tijde gevrijwaard? 

Dit lijkt een complex en veelzijdig vraagstuk? Hoe 
pakt u dat aan?
Het begint natuurlijk met een overzichtelijke inventaris die 
alle invalshoeken in kaart brengt. Onze Private 
Value Map is de eerste onafhankelijke methodiek om 
te inventariseren, te analyseren en gepast te ageren. 
We gaan uit van de steeds terugkerende vragen bij onze 
cliënten: een of meerdere familieleden zijn onwetend, 
men mist transparantie en samenhang, en vooral, men wil 
gemoedsrust. Daarom maken wij een overzicht van alle 
assets die zich bij de diverse familieleden bevinden: familiale 
vennootschappen, financiële beleggingen, vorderingen, 
pensioen – en overlijdensverzekeringen, onroerend 
goederen privé en in vennootschap, inclusief de positie van 
de privéwoning, schulden, en de soms niet onbelangrijke 
beleggingen als kunst, wijn, een boot, ...

Het analyseren, wat moeten we ons daarbij 
voorstellen?
Ook hier gaan we uit van de bezorgdheden van de cliënten: 
ze willen ingedekt zijn tegen risico’s, uiteenlopende 
belangen binnen een familiaal vermogen
verzoenen, en vooral compliant zijn. De afschaffing van 
aandelen aan toonder, de afbrokkeling van het bankgeheim 
zijn een katalysator in deze bewustwording.

Bij de analyse komen de familiale relaties heel sterk 
naar voor. Wie moet of mag wat krijgen en wat wil 
de ondernemer en zijn/haar levenspartner zelf behouden? 
Indekken, verzoenen en compliant zijn vergt heel wat 
expertise. Zo zijn er erfrechtelijke en fiscale aspecten, 
huwelijksvoorwaarden, 
de gedane schenkingen, testamenten, bestaande 
beheersstructuren, de gevolgen van echtscheiding, … 

Een ondernemer krijgt jaarlijks een balans zei u?
De inventarisatie en analyse wordt gecentraliseerd in een 
IT-ondersteund rapport, de Private Value Map. Daaruit 

kunnen verfijnde rapporten gegenereerd worden voor alle 
rechthebbenden. Net zoals een ondernemingsbalans, kan 
de informatie jaarlijks bijgewerkt worden. Gebeurt er iets 
met een familielid, heeft men een houvast en inzicht in de 
situatie.

Tot slot is er de actie? 
Inderdaad. Meestal bestaat dit in het optimaliseren van 
structuren: huwelijkscontracten aanpassen, stichtingen, 
maatschappen, familiaal charter, schenkingen, maar soms 
ook op het niveau van het bedrijf: het depersonaliseren 
van het bedrijf los van de bedrijfsleider, het in vraag stellen 
van bepaalde bedrijfsactiviteiten, verzekeringen beter 
structureren enzovoort. Dit is echt maatwerk gebaseerd op 
het afdekken van de geanalyseerde risico’s en maken 
van heldere afspraken.

Wat zijn de fundamenten van een geslaagde Private 
governance? 
Ten eerste een duidelijk uitgangspunt, namelijk waarde: hoe 
wordt die gecreëerd, beschermd of ten gelde gemaakt, niet 
alleen bij de pater familias, maar bij 
alle belanghebbenden in een familiaal vermogen.
En ten tweede een ernstige aanpak. Gezien de vele aspecten 
die moeten afgedekt worden zijn expertise en ervaring 
cruciaal. Ook deontologie is terug in. Privévermogen wordt 
door vele “adviseurs” behartigd, maar niet allen ressorteren 
onder een strikte beroepsreglementering of zijn gehouden 
tot gespecialiseerde opleiding.
Maar bovenal geldt onafhankelijkheid. Deze staat buiten 
enige discussie bij Deloitte Fiduciaire. De vraag naar onze 
Private Value Map is mijn inziens vooral gebaseerd op 
de nood aan zekerheid en objectiviteit. De toenemende 
complexiteit in de wetgeving en de onaangename 
verrassingen op het vlak van beleggingen de laatste jaren 
hebben dit besef teruggebracht.

Private Value Map
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Patrick, staan ondernemers niet stil bij hun 
privésituatie?
Veel te weinig. Ondernemers maken jaarlijks de inventaris 
van hun bedrijf, wikken en wegen alle risico’s en 
hebben een business plan. Onze ervaring leert dat vele 
ondernemers dit niet of heel wat minder doen voor hun 
privépatrimonium: het inzicht beperkt zich zelfs vaak tot 
het opvolgen van het rendement 
en de waarde van de beleggingsportefeuille. 

Vanwaar de naam Private Governance?
Voor het goed beheer van ondernemingen, 
beter gekend als Corporate Governance, zijn heel wat 
richtlijnen gekend, zelfs vastgelegd zoals in de Code 
Buysse. Het privévermogen van families of zaakvoerders 
moet evenzeer goed beheerd worden. Maar de diverse 
aspecten zijn dikwijls zeer versnipperd: bankiers, 
boekhouders, successieplanners, vermogensbeheerders, 
beleggingsadviseurs, ... ze hebben allemaal wel hun 
zegje of weetje, vaak met een specifieke invalshoek. 
Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een totale en 
onafhankelijke “private governance”, net zoals bij 
corporate governance.

Vele families hebben eigenlijk geen inzicht in hun 
vermogen. Welke ondernemer weet hoeveel hij waard is 
na jaren werken? Hoeveel aandelen heeft hij in de diverse 
vennootschappen? Wat zijn die waard? En is die waarde 
gevrijwaard indien hem iets overkomt? Wie zal de controle 
hebben over deze aandelen? Weet de partner wat er 
dan moet gebeuren en waar hij of zij recht op heeft? 
Hoeveel zullen de successierechten bedragen voor de 
kinderen? Maar ook het inkomen van de ondernemer en 
zijn/haar levenspartner kan variëren over de tijd of bij een 
bepaalde gebeurtenis. Hoe zien onze inkomsten eruit na 
pensionering of na een overlijden?
Vermogen is ook een familiaal gegeven. Wat bij 
echtscheiding van mezelf of bij een van mijn kinderen? Wat 
is de rol van schoonkinderen in ons vermogen?
Geen van de klassieke dienstverleners rond vermogen staat 
stil bij dergelijke risico’s. Welke aansprakelijkheden heb ik 

Patrick Dierick, partner Private Governance

"Ondernemers staan 
te weinig stil bij 
hun privésituatie. 
Wat gebeurt er als 
hen iets overkomt?""

"Net zoals op een ondernemingsbalans  
kan de informatie in een Private Value 
Map jaarlijks bijgewerkt worden."



We praten met Patrick Dierick,  
partner Private Governance.  
Een gesprek over waarde, 
onafhankelijkheid en  
meetinstrumenten voor  
privévermogen.
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Geef uw privévermogen 
een zekere toekomst
De kernzaken van 
onafhankelijke 
private governance
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Waarom verkopen ondernemers soms hun 
bedrijf om dan later iets nieuws te starten? 
Kregen ze spijt van hun beslissing? Is 
ondernemen echt een virus dat in je bloed zit? 
Deloitte Fiduciaire sprak met ondernemers 
die hun activiteit overlieten, maar daarna een 
nieuw bedrijf gingen leiden.

De broers Yves, Paul en Francis Vleminckx 
verkochten hun sauzenfabriek aan Vandemoortele. 
Eerst bleven ze nog een tijdlang actief in het bedrijf, 
maar finaal startten ze alle drie een eigen activiteit. 
Rudy Denutte bouwde een decennium lang aan zijn 
Werf- en Vlasnatie tot hij de nummer 2 in zijn niche 
was geworden, maar verkocht daarna zijn bedrijf aan 
de nummer 1, Katoennatie.

Heren, waarom verkochten jullie het bedrijf?
Denutte: Ik had 10 jaar lang hard gewerkt en mijn 
bedrijf snel doen groeien. Maar op een bepaald moment 
zochten mijn klanten een logistieke partner die een 
oplossing kon bieden in de verschillende havens van 
Europa (Marseille, Le Havre, Antwerpen, ...). Noch qua 
managerial skills, noch qua financiële draagkracht kon ik 
die stap op korte termijn maken. Ik had sowieso nood 
aan de kracht van een internationale speler. Daarenboven 
bleek Katoennatie geïnteresseerd in ons bedrijf. Niet in 
een fusie, wel in een overname. Daarmee werd voor mij 
duidelijk dat het tijd werd om mijn bedrijf te verkopen.

Vleminckx: Wij stonden voor een grote reorganisatie 
en hadden de keuze: ofwel externen mee opnemen 
in het management en misschien het kapitaal, ofwel 
zwaar saneren. Wij zijn de vierde generatie en werden 
geconfronteerd met een verleden dat ons verlamde. 
We zijn in het bedrijf ingerold. We werkten hard. We 
waren flexibel, hadden een sterk machinepark, waren 
continu bezig met het bedenken van innovatieve 
oplossingen en nieuwe projecten. Maar we keken 
te weinig naar hoe ver we stonden. We groeiden te 
snel. Het leek ons interessanter een overnemer te 
laten beslissen in welke mate moest gereorganiseerd 
worden binnen een nieuwe structuur. Vandemoortele 
was klant bij ons voor onze ketchup, en heeft onze 
merknaam, met zijn positieve connotaties, behouden 
voor de commercialisering naar frituren en horeca.

Vielen jullie daarna in het zwarte gat?
Vleminckx: Wij zijn alle drie een tijdlang blijven 
werken bij Vandemoortele. Maar uiteindelijk kruipt het 
bloed waar het niet gaan kan. Ondernemen zit in onze 
genen. Je wordt als vrije mens geboren, en ‘werken 
en vooruitgaan’ is altijd ons motto geweest. Niet voor 
het geld, niet voor de prestige. Maar omdat je creatief 
bezig wil blijven, omdat je voor jezelf wil bewijzen dat 
je iets kunt realiseren. 

Paul was altijd al het sterkst in de landbouw activiteiten. 
De combinatie van techniek en natuur, dat was 
zijn ding. Daarom dat hij Chardonnay Meerdael 
gestart is, een wijnbouwbedrijf in het Leuvense 
dat een mousserende wijn op de markt brengt. 
Francis heeft de bouwactiviteiten die we al hadden 
verder uitgebouwd. Hij doet nu vastgoedbeheer en 
projectontwikkeling onder de naam Bouwmeesters 
Vleminckx. En Yves leidt nu Quomak, 
een competentiecentrum gespecialiseerd in onderzoek 
en ontwikkeling voor de voedingsindustrie.

Denutte: Ik wou een rustperiode inlassen. 
Na tien jaar trekken aan de kar was ik moe geworden. 

Als het kruipt  
waar het niet  
gaan kan

Chardonnay Meerdael
In 1994 begon Paul Vleminckx met de aanplanting van 21.000 stokken Chardonnay op een domein te Vaalbeek, voor een mousserende 
wijn van het type Blanc de Blancs. Tussen 1998 en 2000 werd het domein uitgebreid tot 60.000 wijnstokken. Op het Concours Mondial 
van 2009 heeft de Chardonnay Meerdael Brut een Great Gold Medal gewonnen, een Belgische primeur. 
www.chardonnaymeerdael.be

Quomak
Quomak is een onafhankelijk labo voor onderzoek en ontwikkeling van voedingsmiddelen. Een team van hoog opgeleide onderzoekers 
en productontwikkelaars zijn dagelijks bezig met het op punt stellen van nieuwe voedingsproducten en processen die in alle discretie bij 
de voedingsindustrie worden ondergebracht. 
www.quomak.be 

Bouwmeesters Vleminckx
Bouwmeesters Vleminckx is actief in projectontwikkeling en bouwpromotie van kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen in de regio 
van Leuven. Bouwmeesters Vleminckx ontwikkelt niet de standaard vrijstaande villa’s maar meestal appartementen of gekoppelde woningen 
met gemeenschappelijke voorzieningen.

Yves (Quomak), 
Paul (Chardonnay Meerdael) 
en Francis (Bouwmeesters 
Vleminckx) Vleminckx 

"Werken in een groot bedrijf 
dat het jouwe niet is, 
dat was toch niet voor ons weggelegd."
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De Rocker Logistics
De Rocker Logistics biedt 
als logistieke partner voor 
de voedingsindustrie een 
geïntegreerde supply  
chain service aan (opslaan, 
herpakken, herlabellen, 
transporteren, ...).

www.derockerlogistics.be

Waarom een eigen zaak?
Laurens Vogelaers: Ik stippel graag mijn eigen weg 
uit en wil graag zelf iets uitbouwen. In bijberoep 
was ik, naast mijn job als werfleider bij de overheid, 
al bezig met “Groen voor daken”. 
Een klant adviseerde me om ook met zonnepanelen te 
beginnen. Ik begon zo als installateur bij particulieren. 
En plots ging het heel snel. Eind 2008 kreeg ik 
de idee om daken te huren en er in eigen beheer 
projecten op te ontwikkelen. Een paar maanden 
later werd een haalbaarheidsstudie opgemaakt door 
Deloitte Fiduciaire en enkele maanden later was de 
vennootschap opgericht. 

David Mahieu: Ik heb gans mijn leven al gekookt. 
Voor ik deze zaak begon was ik chef-kok bij Ancienne 
Belgique, waar ik ook catering verzorgde voor grote 
bedrijfsevenementen. Jesse Marysse kwam op een 
goede dag bij me om te vragen waar hij kon leren 

koken. Hij had totaal geen ervaring, maar ik heb hem 
gezegd: “Kom een maand bij mij koken, en daarna 
zien we wel.” Dat ging dusdanig goed dat we na een 
jaar samenwerking zijn beginnen dromen over een 
eigen zaak. Het klikte gewoon tussen ons.

Hoe is het gelopen sinds de start?  
Hoe organiseert een starter zich?
David Mahieu: We zijn begonnen met catering voor 
particulieren, maar dat begon al gauw te groeien naar 
events voor bedrijven. Dat maakt nu 90 % van onze 
omzet uit. We hebben nooit een marktstudie gedaan. 
We zijn begonnen uit liefde voor het vak, zonder te 
kijken naar ‘de concurrentie’. Maar al gauw begin je 
te groeien en moet je je onderneming structureren. 
Stukjes van het uitgebreide takenpakket worden 
ingekapseld bij partners zodat je je kunt richten op je 
core business. Je moet investeren in groei en uitrusting 
tegelijk. De banken wilden op dat moment niet over 
de brug komen. 

Bankleningen worden niet gemakkelijk 
toegestaan. Waar en hoe hebben jullie de 
middelen gevonden?
Laurens Vogelaers: Deloitte Fiduciaire voerde samen 
met mij de besprekingen met de banken, die vrij 
moeilijk verliepen. Voor de banken was mijn opzet 

Wat drijft jonge mensen om zelf een zaak te starten?  
En hoe komen ze aan financiering als de bank niet 
meewil? We spraken met twee ‘doeners’, Laurens 
Vogelaers van Prosolar en David Mahieu van L’aile ou 
la cuisse. Twee heel verschillende verhalen met toch 
veel raakvlakken.
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Jonge durvers:
koken op zonnepanelen

Eens ondernemer, altijd ondernemer Jonge durvers

En er waren andere uitdagingen die ik voor mezelf 
wou waarmaken: samen met een vriend de Mont 
Blanc beklimmen, het volgen van een opleiding 
Beroepspiloot Helikopter. Ik heb ook meer tijd 
vrijgemaakt voor mijn kinderen en wat geprofiteerd 
van het leven. Maar ik wist dat ik ooit opnieuw zou 
beginnen en mijn vertrouwenspersonen binnen 
Deloitte Fiduciaire hielden op mijn vraag hun ogen 
op de markt heel goed open. Ik wil me nuttig voelen. 
Maatschappelijk iets betekenen. Iemand zijn, maar 
ook iets creatiefs kunnen doen.

Vanwaar de keuze voor de nieuwe activiteit?
Denutte: Ik heb De Rocker Logistics overgenomen 
omdat de strategie van het bedrijf duidelijk was, en het 
voor mij duidelijk was hoe het verder moest evolueren: 
van transportbedrijf naar logistiek bedrijf door het 
opstarten van logistieke activiteiten met toegevoegde 
waarde: opslaan, herverpakken, herlabellen, ... 
Maar ik heb het pure transport wel onderschat. Het 
is een moeilijk métier. En toch ben ik blij dat ik weer 
ondernemer ben. De ervaring die ik opgedaan heb bij 
de Werf- en Vlasnatie, vooral op strategisch vlak, is me 

al goed van pas gekomen: saneren, een ommekeer 
bewerkstelligen, een strategie uitbouwen.
Vleminckx: Wij zijn in de lijn gebleven van de vroegere 
activiteiten en de kennis die we daar opgedaan 
hebben. Immobiliën, fruitteelt, voeding, het zat reeds 
in onze familie. Die overgang was dus natuurlijk. 
Alleen voelt het zeer goed dat weer ‘voor onszelf’ 
te doen. Werken in een groot bedrijf dat het jouwe 
niet is, dat was toch niet voor ons weggelegd.

Hebben jullie spijt van de beslissing om te 
verkopen?
Denutte: Nee, het was de juiste beslissing. Soms mis 
ik wel de vroegere omgeving, de Antwerpse haven. 
Marc Lambrechts, onze financieel directeur, is met me 
meegekomen. Samen vormen we een tandem die 
nog toekomstplannen heeft met dit bedrijf. 
We kijken vooruit, niet achteruit.

Dus, eens ondernemer, altijd ondernemer?
Denutte: Voor ons blijkbaar wel. Ik kan niet 
voor anderen spreken, maar ondernemen is toch 
fantastisch?
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"Zodra je begint te groeien, komen er 
meerdere facetten aan bod.  
Dan moet je je laten ondersteunen door 
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als logistieke partner voor 
de voedingsindustrie een 
geïntegreerde supply  
chain service aan (opslaan, 
herpakken, herlabellen, 
transporteren, ...).

www.derockerlogistics.be
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David Mahieu: Ik heb gans mijn leven al gekookt. 
Voor ik deze zaak begon was ik chef-kok bij Ancienne 
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bedrijfsevenementen. Jesse Marysse kwam op een 
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koken. Hij had totaal geen ervaring, maar ik heb hem 
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David Mahieu: We zijn begonnen met catering voor 
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middelen gevonden?
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Wat drijft jonge mensen om zelf een zaak te starten?  
En hoe komen ze aan financiering als de bank niet 
meewil? We spraken met twee ‘doeners’, Laurens 
Vogelaers van Prosolar en David Mahieu van L’aile ou 
la cuisse. Twee heel verschillende verhalen met toch 
veel raakvlakken.
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vrij nieuw en ze stonden dan ook heel argwanend 
tegenover het project. Hoe verstrek je waarborgen 
bijvoorbeeld? Want je installeert zonnepanelen op het 
dak van een ander bedrijf. Deloitte Fiduciaire bedacht 
daarvoor een passende juridische structuur. 
Finaal kregen we van één bank een beperkte 
financiering als vorm van testcase, maar voor mij was 
het al bij al veel te weinig. Ik wou veel sneller groeien. 
We zijn daarom op zoek gegaan naar externe 
financiers. 
De onderbouwde en professionele voorstelling 
overtuigde al heel snel een investeerder. Het concept 
op zich sprak hem aan, maar bovenal geloofde 
hij in jonge ondernemers. Ondertussen hebben 
we met Deloitte Fiduciaire een gestructureerde 
en onderbouwde aanpak uitgewerkt voor de 
verschillende investeringen: een holdingvennootschap, 
de exploitatievennootschap die alles aankoopt 

en verkoopt en dan op projectbasis diverse 
investeringsvenootschappen. 
David Mahieu: Toen we zijn beginnen groeien 
beseften Jesse en ik ook dat we niet meer verder 
konden zonder bijstand. In het begin heb je alleen 
maar oog voor die passie, dat koken, maar zodra
 je begint te groeien komen alle facetten aan bod. 
Dan moet je gaan organiseren en je laten 
ondersteunen door de juiste derde partijen. 
Deloitte Fiduciaire heeft ons begeleid bij het zoeken 
naar een financier en bracht ons in contact met 
een investeerder waarmee het klikte, omdat hij uit 
de sector komt en dus ook meedenkt. Hij biedt 
toegevoegde waarde en stuurt ons aan waar nodig. 
Dit is de perfecte match.

Wat zijn jullie verdere ambities?
David Mahieu: Ik heb nog gigantisch veel plannen en 
dromen, maar de grootste uitdaging is om hetgeen er 
nu al is verder te professionaliseren.

Laurens Vogelaers: Op korte termijn zou ik mijn 
business in Vlaanderen willen consolideren. 
Op langere termijn zou ik ook in een aantal andere 
landen business willen starten. Naast zonnepanelen 

zou ik ook de mogelijkheden willen bekijken 
van andere hernieuwbare energiebronnen, zoals 
windturbines. Wat ons bestaande product betreft 
denk ik niet dat fotovoltaïsche zonnepanelen nog sterk 
zullen evolueren. De prijs per watt zal sterk dalen door 
verdere schaalvergroting van de industrie, maar de 
technologie staat op punt. Bij andere technologieën 
zoals thin film en CSP zie ik wel nog evolutie. Ik denk 
dat voor een ondernemende speler van onze grootte 
in deze evolutie wel een specifieke rol zal weggelegd 
zijn, net zoals in andere industrieën.

En dat geloven wij ook. Een professionele ondersteuning 
gecombineerd met de typische ondernemingszin 
van onze klanten, laat uitschijnen dat wij met 
Prosolar en L’aile ou la cuisse nog veel zullen ‘samen 
ondernemen’.

Prosolar
Prosolar genereert milieuvriendelijke stroom uit zonnekracht. Deze wordt 
verkregen uit fotovoltaïsche zonnepanelen (PV), geïnstalleerd op bedrijfsdaken. 

www.prosolar.be

L’aile ou la cuisse
L’aile ou la cuisse is een gastronomisch huis dat volledig op maat van de klant 
werkt. Het bedrijf verzorgt grote evenementen voor honderd tot duizend 
genodigden met gastronomie van topkwaliteit.

www.lolc.be 

"Deloitte Fiduciaire 
bedacht een passende 
juridische structuur 
voor mij."

"De grootste uitdaging is 
om hetgeen er nu al is 
verder te 
professionaliseren."
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Waarom was het even stil in M&A-land?
Didier Bouckaert: Ik weet niet of het zo stil was. 
Als je M&A natuurlijk beperkt tot de transactiemarkt, 
het louter samenbrengen van partijen of het 
louter begeleiden van de transactie op zich, 
dan zijn het inderdaad magere jaren geweest in 
vergelijking met voor de crisis. Maar de invulling van 
M&A-dienstverlening bij Deloitte Fiduciaire is zo veel 
breder dan transacties. De waarde wordt niet alleen 
gemaximaliseerd op het moment van de transactie, 
maar vooral in de jaren ervoor. 

Wat doet Deloitte Fiduciaire op M&A-vlak als de 
transacties beperkt zijn? 
De ‘pre-acquisitie’-activiteiten zijn eigenlijk belangrijker 
dan de overlating zelf. En daarin zit veel beweging. 
Familiale ondernemers bereiden zich beter dan ooit 
voor om maximaal waarde te creëren, maar zeker 
ook de waarde te beschermen. Deze voorbereiding 
materialiseert zich in herstructureringen (fusies, 
splitsingen), het opzetten van rapporteringssystemen, 
motiverende verloningssystemen, depersonaliseren 
van het familiebedrijf, onroerend goed in of buiten 
de groep structureren, en ook na te denken over de 
beste structuur voor het intellectueel kapitaal binnen 
de onderneming, zoals R&D, octrooien en patenten.

Het lijkt wel alsof u eigenlijk geen erg hebt in 
de financiële crisis?
Didier Bouckaert: Er zijn wel degelijk blijvende 
gevolgen. Het belangrijkste gevolg is dat het niet 
meer zo evident is om financiering te vinden. 
Of omgekeerd en positief gesteld: alleen goede 
projecten vinden nog kopers. Op zich is dat misschien 
zelfs positief. Financieringsschaarste leidt dan weer 

tot nieuwe oplossingen. De verkoper treedt meer en 
meer op als (gedeeltelijk) financier van de koper, de 
zogenaamde vendor loan. Het positief gevolg is dat 
de opportunistische deals, verkopen en wegwezen, 
in zo’n constellatie niet kunnen. De verkoper treedt 
wel volledig terug, maar hij blijft belang hebben in de 
continuïteit van het overgelaten bedrijf.

Zijn we “back to normal”?
Didier Bouckaert: Inderdaad. De prijszetting en het 
opportunisme in de M&A-markt was soms buiten elke 
proportie. De financiële crisis heeft het realiteitsbesef 
teruggebracht. De omzet van een bedrijf kan ook dalen.

Een business plan is meer dan cijfermatig 10 % groei 
incalculeren. Ondernemen wordt weer een ambacht 
of een kunst. Ondernemers beseffen dat ze waarde 
moeten creëren en beschermen om ze later te kunnen 
valoriseren. Het is precies in de fase van waardecreatie 
en -bescherming dat de kern van onze activiteiten ligt. 
Ook zonder eigenlijke transacties zijn er grote uitdagingen 
en opportuniteiten binnen de bedrijven. Het blijft ons 
verbazen hoe laat sommige ondernemers starten met 
de voorbereiding en de impact daarvan op het finaal 
“resultaat” onderschatten. 

Waarom denkt een ondernemer na over de 
verkoop van zijn bedrijf? 
Didier Bouckaert: Familiale ondernemers beseffen 
dat zij hun eigen rol over een aantal jaren zullen 
moeten afbouwen. Het overnamevraagstuk negeren, 
vernietigt waarde. Meerdere opties liggen vaak open, 
van een familiale opvolging, over management buy out 
tot volledige verkoop van de onderneming. Hierover 
een visie en strategie ontwikkelen moet absoluut tijdig 
aangepakt worden, crisis of niet. Meer zelfs, de huidige 
omstandigheden zijn een perfecte “testomgeving” 
en bieden de kans de kwaliteit van het familiale en/of 
externe management te testen.

Zijn er nog nieuwe positieve tendensen die u 
waarneemt de laatste maanden?

Didier Bouckaert: Ja, de M in M&A, of de Mergers 
zijn in opmars. Dit zijn allerlei vormen van samengaan, 
fuseren, partnerships tussen bedrijven. Soms kan 
je in absolute termen zoveel meer waarde creëren 
door samen te gaan met derden. Dit kan in allerlei 
vormen: echte fusies, kruisparticipaties, samen nieuwe 
activiteiten ontwikkelen in een joint venture. Het is 
kiezen tussen een kleine overlating voor het bestaande 
bedrijf op vandaag of eerst durven samengaan om 
op termijn samen letterlijk meer waarde te realiseren. 
Bovendien kan zo’n samengaan ook oplossing 
bieden voor individuele problemen als gebrek aan 
opvolging of managementstructuren, nood aan 
professionalisering, het aantrekken van talent, 
samenbrengen van technologie en verkoopskanalen. 
Er is dus zoveel meer te beleven in M&A-land dan het 
louter kopen of verkopen van een bedrijf. 
Kortom: het gaat zowel over de strategie van de 
onderneming als deze van de ondernemer. 
En daar moet professioneel over nagedacht worden. 
Dat is vaak ook het moment waarop onze expertise 
en ervaring het meest impact kan hebben.

M&A-activiteiten bij  
familiale ondernemingen  
opnieuw in de lift
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Bedrijf te koop

Zijn er nog kopers voor familiale bedrijven? Staan er nog kmo's 
te koop? Zijn er in crisistijden alternatieven gevonden voor een 
klassieke overname? Didier Bouckaert, director Deloitte Fiduciaire 
Charleroi, ziet dat de M&A-activiteit in familiale bedrijven opnieuw 
aantrekt. En het zijn niet alleen de Acquisitions die terug op gang 
komen, ook de Mergers (fusies, partnerships, strategische allianties) 
worden (eindelijk) ontdekt. M&A terug van weggeweest?

Case: Overname van TDS door Pami Office Furniture  

Waarom hebben jullie TDS overgenomen? Was het om schaalgrootte te creëren of om een nieuwe technologie  
in huis te halen? Of was het nodig om de crisis te overleven?  
Lode Essers (Pami Office Furniture): De versterking van onze positie in de markt van kantoormeubilair was de belangrijkste drijfveer voor 
de overname van TDS. Wij zijn nu op twee locaties, Overpelt en Luik, actief als fabrikant van kantoormeubilair en projectinrichting. Dat 
geeft ons, naast schaalgrootte, troeven op vlak van de aanbestedingen, de aankoop en de productie. Dankzij deze operatie is de groep 
PAMI/TDS de onbetwistbare marktleider op de Belgische markt, wat ons uiteraard crisisbestendiger maakt.

Waarom hebben jullie verkocht? 
Jean-Marie Onclin (TDS): Verscheidene factoren hebben ons ervan overtuigd dat de tijd rijp was om de onderneming te verkopen. Ten 
eerste weten we allemaal dat een bedrijfsleider er op een bepaalde leeftijd goed aan doet om aan zijn opvolging te denken. Voor mij was 
dat ogenblik aangebroken. Daarnaast vestigden onze industriële investeerders onze aandacht op het feit dat wij op een kruispunt waren 
beland: we moesten ofwel opnieuw investeren, ofwel een externe partner zoeken die ons in staat zou stellen om TDS verder te laten 
groeien. De laatste factor was zuiver conjunctureel: de crisis en de toenemende concurrentie deden ons beseffen dat er een hergroepering 
nodig was. In Pami hebben wij een solide partner gevonden die relatief dicht bij ons staat en waarmee een heleboel vormen van synergie 
mogelijk zijn, met name op het vlak van de aankopen.

Didier Bouckaert, 
Deloitte Fiduciaire

Deloitte Fiduciaire 
begeleidde o.a. 
de overname van 
Wortegemsen Albert Kint 
door Filliers Graanstokerij
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Bedrijf te koop

Zijn er nog kopers voor familiale bedrijven? Staan er nog kmo's 
te koop? Zijn er in crisistijden alternatieven gevonden voor een 
klassieke overname? Didier Bouckaert, director Deloitte Fiduciaire 
Charleroi, ziet dat de M&A-activiteit in familiale bedrijven opnieuw 
aantrekt. En het zijn niet alleen de Acquisitions die terug op gang 
komen, ook de Mergers (fusies, partnerships, strategische allianties) 
worden (eindelijk) ontdekt. M&A terug van weggeweest?

Case: Overname van TDS door Pami Office Furniture  

Waarom hebben jullie TDS overgenomen? Was het om schaalgrootte te creëren of om een nieuwe technologie  
in huis te halen? Of was het nodig om de crisis te overleven?  
Lode Essers (Pami Office Furniture): De versterking van onze positie in de markt van kantoormeubilair was de belangrijkste drijfveer voor 
de overname van TDS. Wij zijn nu op twee locaties, Overpelt en Luik, actief als fabrikant van kantoormeubilair en projectinrichting. Dat 
geeft ons, naast schaalgrootte, troeven op vlak van de aanbestedingen, de aankoop en de productie. Dankzij deze operatie is de groep 
PAMI/TDS de onbetwistbare marktleider op de Belgische markt, wat ons uiteraard crisisbestendiger maakt.

Waarom hebben jullie verkocht? 
Jean-Marie Onclin (TDS): Verscheidene factoren hebben ons ervan overtuigd dat de tijd rijp was om de onderneming te verkopen. Ten 
eerste weten we allemaal dat een bedrijfsleider er op een bepaalde leeftijd goed aan doet om aan zijn opvolging te denken. Voor mij was 
dat ogenblik aangebroken. Daarnaast vestigden onze industriële investeerders onze aandacht op het feit dat wij op een kruispunt waren 
beland: we moesten ofwel opnieuw investeren, ofwel een externe partner zoeken die ons in staat zou stellen om TDS verder te laten 
groeien. De laatste factor was zuiver conjunctureel: de crisis en de toenemende concurrentie deden ons beseffen dat er een hergroepering 
nodig was. In Pami hebben wij een solide partner gevonden die relatief dicht bij ons staat en waarmee een heleboel vormen van synergie 
mogelijk zijn, met name op het vlak van de aankopen.

Didier Bouckaert, 
Deloitte Fiduciaire

Deloitte Fiduciaire 
begeleidde o.a. 
de overname van 
Wortegemsen Albert Kint 
door Filliers Graanstokerij



Rally van 7.000 km  
in teken van onderwijs 
en ecologie

Studenten trekken met 
een R4 door de woestijn

Vier Belgische studenten gingen deze uitdaging aan.
Bij Deloitte Fiduciaire waren we onder de indruk van 
zoveel jong “ondernemend” talent en het achterliggend 
maatschappelijk project. 

En zo leerden we de twee R4life teams kennen: 
Michiel Vanhauwere, Justin Behaegel en Bram Lamaire 
en Bert Guenter.
Wat dreef jullie om een dergelijke onderneming 
aan te vatten?
Bram Lamaire: Zo’n kans krijg je natuurlijk niet vaak. 
Deelnemen aan een rally leek ons al heel leuk, en als je 
dan de opzet erachter beter leert kennen, dan ben je 
helemaal verkocht. Het doel van de rally is tweeledig: 
laat Europese jongeren hun grenzen verleggen 
en maak hen bewust van het belang van degelijk 
onderwijs in ontwikkelingslanden.

Een rally met een R4, geen 
klassieke rally dus?
Michiel Vanhauwere: De 4L Trophy 
is geen snelheidsrace, maar een 
oriëntatietocht met eco-challenge. 
Bedoeling is om zo weinig mogelijk 
kilometers op de teller te hebben. 
Daarvoor mochten we geen beroep 
doen op een gps, maar wel op kaarten 
en een kompas. Op ons wagentje 
was een zonnepaneel gemonteerd. 
Daarmee wekten we elektriciteit 
op voor onze gsm’s, laptops en 
fototoestellen. Bij aankomst werden 
de panelen geschonken aan de lokale 
bevolking. De toestellen komen er op 
gezinswoningen. Bij aankomst hebben 
we ons zonnepaneel geïnstalleerd op 
een het dak van een lokaal gezin om 
hen zo van elektriciteit te voorzien.

Hoe kan een rally het onderwijs 
in ontwikkelingslanden 
ondersteunen?
Justin Behaegel: Per auto namen 
we zo’n 50 kilo schoolmateriaal mee, 
zoals schooltassen, pennenzakken en 
sportspullen. Bij onze aankomst werd 
dat verdeeld onder de scholen in deze 
arme regio. Voor elk kind was er een 
boekentas. De rest wordt aan verder 
gelegen scholen verdeeld.

Waren jullie technisch onderlegd 
genoeg om die rally zonder 
problemen uit te rijden?
Bert Guenter: We kenden eigenlijk 
weinig tot niets van techniek of 
auto’s, maar mochten in een lokale 
garage de auto volledig strippen en 
opnieuw in elkaar zetten. Hierdoor 

wisten we toch ongeveer waar alles 
zit. Anderzijds waren er ook een 50-tal 
mecaniciens mee in volgwagens die 
technische assistentie konden verlenen. 
En we hadden zelf voor de meest 
noodzakelijke wisselstukken gezorgd.
Wat blijft het meest bij na  
7.000 km in een R4?
Justin Behaegel: We kijken terug op 
een schitterende veertiendaagse. Onze 
tocht doorheen Marokko bracht ons in 
dorpen waar mensen leefden in hutjes 
zonder water of elektriciteit. Het gaf 
ons enorm veel voldoening dat we de 
plaatselijke bevolking konden helpen 
met schoolmateriaal en hulpgoederen. 
Het installeren van een zonnepaneel 
aan een hut was bijvoorbeeld een heel 
bijzonder moment dat ons altijd zal 
bijblijven. Wij zijn enorm blij dat we, 
dankzij de steun van onze sponsors 
waaronder Deloitte Fiduciaire, dit 
project konden verwezenlijken. 

Wat was de klik met  
Deloitte Fiduciaire?
Justin Behaegel: Deloitte heeft 
verschillende projecten lopen om 
zelf ecologisch verantwoord te 
ondernemen. Maar volgens ons was 
Deloitte Fiduciaire vooral geboeid 
door onze ondernemingszin. Ze waren 
gefascineerd door de manier waarop 
we deze uitdaging aandurfden. 
En uiteraard is deze alternatieve rally 
een heel creatieve en orginele manier 
om maatschappelijk verantwoord 
ondernemen tastbaar te maken voor 
ondernemers en studenten.

www.r4life.be
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In de “4L Trophy 2010” trokken 2.400 
Europese studenten van Parijs naar 
Marrakech (Marokko) en terug.  
Niet om ter snelst, maar voor het goede 
doel: het onder de aandacht brengen van 
onderwijs in die arme regio en ecologie.
Eén van de beperkingen: 
rij met een Renault R4. 

Studenten trekken met een R4 door de woestijn
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kan de redactie geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de volstrekte juistheid en 
volledigheid van de in deze nieuwsbrief 
opgenomen teksten. Heeft u vragen bij een 
of meerdere artikels, bel dan 02 600 60 83 
of contacteer uw contactpersoon binnen 
Deloitte.

Goed om weten

Uw gezinswoning
… kan in het Vlaams Gewest vererfd worden aan een 

nultarief aan uw echtgenoot of samenwonende 
partner

… biedt woonbescherming aan de langstlevende 
echtgenoot 

… gaat in principe niet volledig over aan uw nieuwe 
partner indien u kinderen heeft uit een vorige 
relatie

… kan bij akte onbeslagbaar verklaard worden voor 
de schuldeisers van zelfstandigen, bestuurders of 
zaakvoerders 

… geniet deze voordelen en beschermingstechnieken 
niet indien ondergebracht in een vennootschap.

Anonimiteit via aandelen aan toonder: 
“Game is over”, want
… sinds 1 januari 2008 kunnen geen aandelen aan 

toonder meer worden uitgegeven
… aandelen aan toonder moeten omgezet worden in 

aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten, 
ten laatste op 31 december 2013

… meerdere anti-witwas wetgevingen doorbreken 
de anonimiteit

… aandelen aan toonder dienen geïdentificeerd 
te  worden door uw notaris, uw vastgoedmakelaar, 
uw bankier, …

… houders van aandelen aan toonder moeten 
zich vóór 4 augustus 2010 melden aan de 
vennootschap indien hun participatie 25% of meer 
bedraagt of onder de 25% zakt door overdrachten.

Vererven aan 0%. Artikel 60bis van het Vlaams 
Wetboek van successierechten
… regelt de vererving van aandelen en vorderingen in 

familiale vennootschappen aan een nultarief
… is van toepassing op aandelen die in het bezit 

waren van de erflater in de 3 jaar voor zijn 
overlijden

… eist dat minstens de helft van de aandelen in 
handen van de erflater en zijn dichte familie zijn

… vereist in de drie jaar voor overlijden een bepaalde 
loonmassa, en het op peil houden ervan in de vijf 
jaar na overlijden

… is momenteel nog aantrekkelijker omdat tijdelijk 
geen enkele loonmassa en dus tewerkstelling 
wordt vereist 

… biedt daardoor tijdelijk uitzonderlijke 
mogelijkheden naar successieplanning.

De Stichting administratiekantoor (STAK) 
… beheert een familiaal vermogen, waarvan de 

regels vastgelegd zijn in de statuten en de 
administratievoorwaarden

… staat onder de controle van een of meerdere 
“bestuurders”, meestal de pater familias en 
eventueel ook derden

… wordt notarieel opgericht, is formalistisch en dus 
iets minder discreet dan de BM

… is gebaseerd op de techniek van certificering: 
juridische eigendom bij de STAK, economische 
eigendom bij de certificaathouders, controle over 
het beheerde vermogen bij het bestuur

… is meestal fiscaal transparant
… wordt vaak gebruikt voor het aanhouden van 

aandelen van “eigen”(exploitatie)vennootschappen
… zorgt voor conti nuï teit in het bezit en beheer van 

de onderliggende vennootschappen
… wordt ontbonden indien de aandelen van 

onderliggende vennootschappen worden verkocht.

De Burgerlijke Maatschap (BM)
… beheert een familiaal vermogen volgens spelregels 

vastgelegd in de statuten
… staat onder controle van de pater familias
… wordt opgericht bij gewone onderhandse akte en is 

dus discreet en confidentieel 
… kan de pater familias tot levenslang de controle 

geven
… kan een opvolging voorzien voor de pater familias, 

heel vaak de langstlevende echtgenoot
… is fiscaal transparant waardoor de leden volgens 

hun deelgerechtigheid rechtstreeks belast worden
… is meest geschikt voor financiële beleggingen, 

minder voor onroerende goederen
… zorgt voor continuïteit van het familiaal vermogen
… wordt vaak gebruikt als structuur boven de STAK 

om uitkeringen uit of fondsen uit de ontbinding 
van de STAK te beheren.

Goed om weten
omtrent privévermogen
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om uitkeringen uit of fondsen uit de ontbinding 
van de STAK te beheren.

Goed om weten
omtrent privévermogen
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