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Editoriaal

Ondernemers,
ze volharden!
Beste Ondernemer
Het ondernemerschap navigeert in zwaar weer. Er lijkt
geen einde te komen aan de crisis, onheilsberichten,
onzekerheden, ja zelfs depreciatie voor het
ondernemerschap. In een geglobaliseerde economie
kan een bedrijf steeds sneller van de vette in de
magere jaren belanden. De bedreigende concurrentie
kan vanuit het niets en vanuit de verste uithoek van
de wereld komen. Maar omgekeerd kan een alert
ondernemer, ook vanuit het niets, een opportuniteit
ontwikkelen, die zelfs tot in de verste uithoeken kan
vermarkt worden. Big Fish is een indrukwekkend
voorbeeld dat u in dit nummer kunt ontdekken.

En ook in dit nummer willen we u blijven overtuigen
van de noodzaak van snelle en accurate rapportering.
Onze experts van Business Control & IT tonen u hoe
kwalitatief cijfermateriaal de (samen)werking in uw
bedrijf kan vergemakkelijken.

Ondernemers moeten steeds meer op snelheid
inzetten: snel inzicht hebben, snel bijsturen, snel
beleidskeuzes maken. Herstructureren is niet altijd
evident in een land waar ondernemers de indruk
hebben dat het wettelijk kader ongewijzigd uitgaat
van de hypothese dat we in de vette jaren zitten. In
deze Dialoog leest u hoe de transportsector, in een
internationale context niet bedeeld met het meest
competitief fiscaal-sociaal kader, haar rol opeist.

Deloitte Fiduciaire blijft onverminderd inzetten op jong
ondernemerschap. Dit jaar namen niet minder dan 180
studenten, potentieel toekomstige ondernemers , deel
aan onze Fiduciaire Entrepreneurship Challenge, één
van de vele initiatieven voor jong ondernemerschap
waar Deloitte Fiduciaire woord houdt en blijft
investeren.

België is een klein land, het buitenland des te groter.
Werken en investeren buiten de landsgrenzen is een
courante praktijk geworden. Onze fiscale experts halen
in deze Dialoog een aantal aandachtspunten aan om
fiscaal veilig de grens over te steken, zowel met uw
vermogen als voor uw werk. Aan de Frans-Belgische
grens ontdekt u onze Desk Franco-Belge.

We worden er elke dag op gewezen dat we langer
zullen moeten werken. In deze Dialoog gaan we
dieper in op de weinig besproken impact voor de
ondernemingen: de gevolgen op organisatorisch vlak,
maar vooral ook de betaalbaarheid van die langere
carrières.

Deze Dialoog geeft alweer indrukwekkende
voorbeelden van het volhardend en zich steeds
aanpassend ondernemerschap bij onze klanten.
Ook bij Deloitte Fiduciaire zullen wij volharden om
elke dag opnieuw met betrouwbare expertise uw
ondernemerschap te ondersteunen
Pascal Demilecamps
Partner, Deloitte Fiduciaire
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QlikView

QlikView als facilitator
voor samenwerking
QlikView, de Business Intelligence (BI) oplossing van QlikTech, biedt al
enkele jaren een oplossing om op snelle wijze grote hoeveelheden data
te verwerken en te visualiseren, zodat gebruikers zich maximaal kunnen
focussen op het analyseren van de resultaten. Omwille van de krachtige
visualisatie en dynamische analysemogelijkheden is QlikView opgenomen
in de kring van BI-technologie die door Deloitte wordt aangeboden. Malik
Jacobs, Steven Eysenbrandts en Jeroen Blanckaert van Business Control &
IT (BC&IT) geven voorbeelden hoe een tool als QlikView gebruikt wordt
binnen onze eigen diensten, maar ook als oplossing bij klanten.

Hoe kan QlikView de samenwerking binnen
organisaties verbeteren?
Jeroen: Ondernemingen worden gekenmerkt
door een veelheid aan informatie in een continue
wisselwerking tussen het finance team en de
operationeel verantwoordelijken. Neem nu een
projectgedreven onderneming, waar projectmanagers
financiële informatie nodig hebben om het project
binnen budget te houden en om zicht te krijgen op de
kaspositie.
Om hun taak ten volle uit te voeren, moeten ze
steunen op de informatie die beiden elkaar aanreiken.
“Mag de factuur worden opgemaakt?” “Heeft de klant
betaald?” “Is het project rendabel?”
Steven: Het delen van deze informatie betekent vaak
een kluwen van mails, telefoontjes, meetings en lijsten
om de informatie vanuit alle hoeken te verzamelen.
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Een QlikView dashboard verzamelt al deze informatie,
uit verschillende bronnen. Dat is cruciaal om alle
neuzen in dezelfde richting te krijgen en het project
succesvol te voltooien.
Het zorgt er ook voor dat zowel de projectmanager als
de finance manager een onderbouwde rapportering
kunnen voorleggen aan het management, waarin ze
beiden vertrouwen hebben om de stand van zaken toe
te lichten.
Wat is de kracht van QlikView als rapporteringsen analysetool?
Malik: De mogelijkheid om gegevens sterk te
visualiseren nodigt uit om deze verder te analyseren.
Neem nu afdelingsmanagers. Zij zijn meer en meer
vragende partij naar cijfers waarop ze zich kunnen
baseren bij het nemen van beslissingen of het
opmaken van een budget.
Klassieke rapportering geeft de verantwoordelijke
een eerste indicatie. Maar meestal veroorzaken deze
cijfers al de volgende vragen: over welke factuur gaat
dit, hoe worden algemene kosten naar mijn afdeling
doorgerekend, welke leveranciers zijn betrokken, …?
Jeroen: Wanneer de vragen niet snel of duidelijk
beantwoord kunnen worden, is de kans groot dat de
verantwoordelijke de correctheid van het rapport in
vraag zal stellen. Deze klassieke rapporten leiden vaak
tot conflicten, waar inzicht, transparantie en analyse
bijdragen aan samenwerking en betrokkenheid.

QlikView

De QlikView-functionaliteiten bieden de mogelijkheid
om deze vragen te beantwoorden. Naast het resultaat
worden ook de details ervan aangeboden binnen
dezelfde omgeving.
Door dynamisch te filteren en te selecteren kan de
afdelingsmanager zelf de cijfers analyseren en gerichte
opmerkingen maken. De tijd die vroeger nodig was
om details ad hoc op te maken, kan nu gespendeerd
worden aan het bespreken en interpreteren van de
cijfers om samen de vooropgestelde resultaten na te
streven.
Waarom heeft Deloitte ervoor gekozen een
partnership aan te gaan met QlikView?
Steven: De BC&IT-afdeling van Deloitte Fiduciaire
gebruikt QlikView voor verschillende types
opdrachten, gaande van data-analyses rond klant-/
productwinstgevendheid en debiteurenbeheer,
over management en project dashboards, tot
volledig uitgewerkte financiële rapportering. Hierbij
zijn standaard templates uitgewerkt waarbij de
aandachtspunten visueel snel in kaart gebracht
worden. Na het koppelen van de data van de
onderneming, kan de analyse worden uitgevoerd.
Hierbij kan de standaard template worden omgevormd
op maat van de onderneming.
Malik: De kracht van QlikView als rapporterings- en
analysetool speelt in op de toenemende massa aan
data waarmee ook wij geconfronteerd worden om
advies aan onze klanten te geven. Zo gebruikt de tax
afdeling van Deloitte Fiduciaire QlikView voor het
uitvoeren van een VAT-Scan. Hierbij worden aan de
hand van een diepgaande data-analyse verschillende
btw-testen uitgevoerd op alle transacties van een
bedrijf.
Waar men in het verleden een controle uitvoerde door
steekproeven te doen op de data, kan men dankzij
QlikView in dezelfde tijdspanne alle data controleren
op fouten en opportuniteiten.

Jeroen Blanckaert, Malik Jacobs en Steven Eysenbrandts

Is dit partnership een puur Belgisch verhaal?
Steven: Deloitte Nederland is ook een enthousiast
gebruiker en partner van QlikView. Dit partnership
heeft een boost gegeven aan de samenwerking
tussen Deloitte België en Nederland wat zich recent
heeft vertaald in een gezamenlijk project. Om de
integratie van de verschillende bronsystemen op
te zetten, was er nood aan mensen met QlikView,
programmeer- en financiële kennis, waarvoor over
de grenzen heen werd gekeken. De ervaring van
ons team in de Belgische kmo-markt bracht nieuwe
invalshoeken in het project. Gecombineerd met de
internationale ervaring van Deloitte Nederland heeft dit
de rapportering naar een hoger niveau getild.

Jeroen Blanckaert
jblanckaert@deloitte.com
Malik Jacobs
maljacobs@deloitte.com
Steven Eysenbrandts
seysenbrandts@deloitte.com

Malik: Dit partnership zorgt er ook voor dat er voor
specifieke vragen kan teruggevallen worden op de
consultants van QlikTech. Deze kruisbestuiving tussen
Deloitte België, Nederland en QlikTech zorgt voor een
continue uitwisseling van kennis, informatie, ideeën
en inzichten die vertaald worden naar de specifieke
vragen en vereisten van de lopende projecten.

Meer weten?
www.deloitte.com/be/bcit
www.qlikview.com
www.vatscan.be
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E-commerce

Breed opgezet,
strak omlijnd
Big Fish maakt van
randactiviteit een
core business
Veel internetbedrijven vertrekken vanuit een
behoefte in de markt. Zo ook Big Fish?
Esmeralda Desart: Big Fish is zo’n zes jaar geleden
opgericht. Wij werken voor het drukkersvak, een wereld
die ik goed ken. Meer bepaald zijn wij leveranciers van
wisselstukken, toebehoren en randapparatuur voor
grootformaat printers, die drukkers en gespecialiseerde
bedrijven gebruiken voor signage, het digitaal drukken
van affiches, grote banners, spandoeken, ... Het gaat
hier om een zeer specifieke behoefte. Ik heb die indertijd
geïdentificeerd toen ik inzag dat er eigenlijk geen
service bestond die daar voldoende aan beantwoordde.
Printerproducenten verkochten die stukken veelal
aan hun distributeurs, die ze in hun eigen gebied
op hun beurt doorverkochten aan hun klanten, elk
merk voor zich. Je kon de situatie beschrijven als een
onsamenhangend geheel van onefficiënte, verouderde
distributiekanalen. Het was een verweesde side business
waar niemand zich serieus mee bezighield.

dat onmiddellijk beschikbaar moet zijn. Alle merken en
producten bij elkaar geteld, beheert ons magazijn in
Gosselies om en bij de 15.000 artikelnummers. Voor een
bedrijf dat alleen in België of in de Benelux afzet is dat
gewoon niet rendabel: de omloop van die voorraad is
dan veel te klein. Op Europees of wereldvlak wordt de
activiteit wel haalbaar. De tweede reden heeft te maken
met het feit dat we typisch in een B2B-sector zitten.
Enerzijds moeten wij geografisch zeer breed werken om
te kunnen draaien, anderzijds is Big Fish een kmo die
geen mondiaal netwerk van vertegenwoordigers kan
inzetten. Voor B2B is internet een werkbare oplossing.
In tegenstelling tot B2C hebben wij geen enorm
marketingbudget nodig om onze producten aan te
prijzen en verkocht te krijgen: de behoefte bestaat van
meet af aan, en als het aanbod en de service daarop
aansluiten is het gros van het marketingwerk gedaan.
Met Google AdWords en een paar duizend euro per
maand bereiken wij onze klanten overal ter wereld.

Wat was het vernieuwende idee van Big Fish?
Esmeralda: Na een investering in zo’n zware machine
zijn wisselstukken van vitaal belang: als een printer
het laat afweten, is er geen productie en brengt
de investering niets meer op. Die twee aspecten,
versnipperde en inefficiënte procurementkanalen
en een absolute noodzaak aan deze wisselstukken,
tekenden een echt gat in de markt af. Wij hebben dat
geïdentificeerd en ingevuld: een supergespecialiseerd
bedrijf dat zich uitsluitend bezighoudt met het leveren
van al deze wisselstukken en daarvoor met zijn klanten
via e-commerce in contact treedt.

En dat was duidelijk een schot in de roos.
Wat zijn uw succesfactoren?
Esmeralda: Wel, die 15.000 referenties zijn er niet
zomaar gekomen, en een goed geoliede website
is natuurlijk niet genoeg. Toch hebben wij een
snelle groei doorgemaakt. De grondslag daarvoor
ligt bij vier factoren: specialisatie, professionalisme,
kennisdeling, maar ook reactiviteit, kunnen inspelen
op elke situatie. Specialisatie komt eerst: Big Fish heeft
zich direct toegespitst op een specifieke activiteit
voor een welomlijnde nichemarkt. Zo’n segment is
een kleine wereld, waar de nieuwtjes vlug rondgaan.
Reputatie is doorslaggevend. Om die hoog te houden
is professionalisme nodig. Goed presteren, doen wat
je zegt, elke belofte waarmaken, anders ga je als
bedrijf al vlug onderuit. Kennisdeling is een verdere

Waarom die keuze voor e-commerce?
Esmeralda: Daar zijn twee goede redenen voor. Ten
eerste: onze activiteit staat of valt met een ruim aanbod
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Met een eenvoudig concept stortte Esmeralda
Desart zich een kleine zes jaar geleden op
het oeverloze internet. Dankzij een visionaire
aanpak wist ze haar internetbedrijf in enkele
jaren tijd op de wereldkaart te zetten. De
zaakvoerster van Big Fish, een nichebedrijf uit
Gosselies dat gespecialiseerd is in de verkoop
van wissel- en hulpstukken voor grootformaat
printers, wist de opportuniteiten van
e-commerce ten volle te benutten en
verwezenlijkte een fenomenale groei. Het
bedrijf achter het merk Digiprint Supplies
speelt niet alleen een unieke rol op globaal
vlak, maar is door haar voorsprong nog
nauwelijks bij te benen. “Onze business kan
enkel functioneren op globaal niveau. Door
het internet hadden we meteen toegang tot
een mondiale markt.”

E-commerce

Esmeralda Desart, Big Fish

belangrijke factor. Onze klanten en prospects vormen
een virtuele gemeenschap en zullen eerder aankloppen
bij een leverancier die juiste en nuttige informatie deelt.
Big Fish zet bijvoorbeeld tal van volledig uitgewerkte
procedures online, al dan niet met video-ondersteuning.
Onze klanten kunnen zo de stukken die ze bij ons bestellen
zelf installeren – voor hen én voor ons spaart dat een
heleboel kosten. Naast klantenwerving en -binding heeft
kennisdeling en empowerment voor ons ook een andere
positieve werking. We trekken die filosofie immers door
naar ons personeelsbeleid, met uitstekende resultaten: er
is weinig verloop en wij kunnen rekenen op een kern van
actieve medewerkers die met het bedrijf meegroeien.
Wat betekent reactiviteit voor Big Fish?
Esmeralda: Ik had het al over onze website, maar
die steunt uiteraard op een hele bevoorradings- en
leveringsketen. Het geheel wordt gestuurd door een
performant ERP-systeem; wij automatiseren alles wat we
kunnen. Daarnaast is er nog ‘respons’: ook al werken
we overwegend online, toch staan we vlakbij de klant.
Mails van klanten krijgen stelselmatig een antwoord
binnen 15 minuten. Elke medewerker spreekt vier talen
– in totaal hebben we acht talen in huis, van Italiaans
tot Pools. Respons creëert een band, en die wordt nog
verstevigd door onze reactie op feedback van onze
klanten. Feedback krijgen wij op fora en via informele
communicatie, maar we zoeken die ook op via rondvragen
over klanttevredenheid of gerichte vragen. Ook zonder
fysiek contact brengt deze wisselwerking de leverancier en
de afnemer dichter bij elkaar, er wordt beter geïnformeerd
en met meer onderling vertrouwen gewerkt. Dat is goed
voor de kwaliteit en de efficiëntie. Nog een opmerking in
dat verband: die communicatie blijft positief als het geen
te zwaar of hinderlijk proces wordt. We zetten vooral in
op onze website en op e-mailings. Daarbij staan inhoud

en objectieve informatie altijd voorop; we zijn nooit
opdringerig bezig.
U hebt een mooi traject achter de rug.
Waar liggen uw uitdagingen voor de toekomst?
Esmeralda: Je moet nooit denken dat je het gemaakt
hebt. Als je een marktleider bent, word je een mikpunt.
We moeten daarom blijven presteren, we kunnen ons
geen vergissingen permitteren. In een groeibedrijf wordt
het management ook steeds belangrijker. Geografische
uitbreiding -na Latijns-Amerika en Hongkong plannen
we voor 2014 een vestiging in de VS- en je producten
succesvol verkopen is één zaak. Maar nu we groter
worden, moeten we ook steeds meer letten op
een efficiënte bedrijfsvoering, ervoor zorgen dat de
waardecreatie en de bedrijfskosten in evenwicht blijven, in
een Europese en Belgische context waar de bedrijfslasten
zwaar doorwegen.
Deloitte Fiduciaire helpt u bij uw expansie.
Waarom juist deze partner?
Esmeralda: Vroeger werkte ik met zelfstandige
accountants en kleinere bureaus, nu met Fiduciaire. Ook
financieel is dat een win-winsituatie gebleken. Met een
kleine leverancier komt er meer bij kijken: als klant moet je
veel aan- en bijsturen, beslissen via minder onderbouwde
scenario’s. Dat brengt rompslomp mee, soms onzekerheid,
en veel werk dat ik liever steek in wat ik echt goed kan:
het runnen van mijn bedrijf. Nu ben ik gerust, ik weet
dat ik op hen kan rekenen. Zo had ik een probleem met
exploitatierechten in Rusland. Ik heb dat bij hen aangekaart
en ze hebben er werk van gemaakt, vlugger en beter dan
ikzelf had kunnen doen. Ze maken ook deel uit van een
grote groep, zodat ik een beroep kan doen op een waaier
aan specialisten. Tegelijk blijven ze een kleine structuur, met
mensen die ik ken en die met mij meedenken.
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Dossier transport:
‘Onderscheiden door
flexibiliteit en kwaliteit’
Sectorspelers aan het woord
De transportsector in België is kwetsbaar. Ondanks de vele externe factoren die een nefaste impact
hebben op de sector, zijn er nog opportuniteiten in transportland. Vier familiebedrijven reiken de
nodige ingrediënten aan voor een toekomst in hun sector: TransWest, KTO, Ninatrans en Transport
Mervielde. Ze werpen hun licht op de realiteit, delen hun ervaringen en kaarten de moeilijkheden
en uitdagingen van de sector aan.

TransWest
Het in 1957 opgerichte TransWest in Oostkamp is in
twee generaties uitgegroeid tot een transportbedrijf
met internationale dimensies. Mede door de
uitbreiding naar logistieke- en opslagdiensten begin
jaren ’90 en dankzij de aanpak van de broerszaakvoerders Jan, Paul en Bruno Lambrecht, prijkt
het familiebedrijf bovenaan het lijstje van Belgische
spelers binnen het voedingstransport, meer bepaald
frigotransport van diepvriesproducten. Met 150
frigo-opleggers regelen ze het transport in de Benelux,
Duitsland en Frankrijk. TransWest heeft 150 mensen in
dienst en kent een omzet van 38 miljoen EUR.
www.transwest.be

Bruno, Jan en Paul Lambrecht, TransWest
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“De klant wil een one-stop
shop. Wij moeten hierin
volgen, anders kiest men
voor een andere speler en
wordt het alles of niets.”

Dossier transport

Toenemende regelgeving, stijgende kosten
Wegens haar centrale Europese ligging is België voor
vele transportbedrijven de ideale uitvalsbasis. “Door de
nabijheid van vele consumentenmarkten bevinden we
ons in België op een geografische toplocatie voor onze
sector”, stelt Jan Lambrecht van TransWest. Hoewel
de hele sector de voorbije jaren rake klappen moest
incasseren, zijn niet alle diensten even gevoelig aan
de crisisomstandigheden. Toch moest vorig jaar één
transportbedrijf op veertig de boeken toedoen. Een
toenemend aantal transportbedrijven heeft te kampen
met liquiditeitsproblemen, voornamelijk veroorzaakt
door laattijdige betalingen. De sector wordt ook in
stijgende mate geconfronteerd met reguleringen op
nationaal en Europees vlak. In 2016 wordt in België
een kilometerheffing voor zware vrachtwagens
geïntroduceerd om zo bij te dragen aan de kosten voor
het onderhoud van de wegen.
Liberalisering in een Europa zonder sociale
harmonisering
Europa werpt ook steeds meer gewicht in de
schaal. Siim Kallas, de Europese Commissaris voor
transport, wil werk maken van vrijere cabotage
(goederentransport van een bedrijf in een andere
dan de eigen EU-lidstaat). Omdat deze plannen
oneerlijke concurrentie in de hand zouden werken,

Nina en Benny Smets, Ninatrans

kwamen West-Europese chauffeurs op 14 mei samen
in Brussel om actie te voeren, hetgeen op grote
steun kon rekenen binnen de transportsector. “Ik
ben voorstander van de vrije markt, maar nu spelen
we met twee maten en gewichten. Zolang er geen
harmonisatie van de sociale lasten is binnen de EU,
blijf ik voor een beperking van de cabotage”, beweert
Benny Smets van Ninatrans, die als lid van de Raad van
Bestuur van Febetra (Koninklijke federatie van Belgische
transporteurs en logistieke dienstverleners) ook de
belangen van de sector verdedigt.
Daarnaast verplicht recente Europese wetgeving iedere
beroepschauffeur om de vijf jaar 35 uren nascholing
te volgen. Daarbij worden zowel de theoretische als
praktische vaardigheden aangescherpt. KTO gaat
hierbij nog een stukje verder. “Wij richten binnenshuis
een eigen instructiecentrum op dat niet enkel zal
instaan voor de wettelijke bijscholing, maar op een
permanente wijze onze chaufferus zal coachen en
bijsturen”, aldus Stepan Cools.
Doorgedreven flexibiliteit en klantgerichtheid
Volgens TransWest kunnen kleinere transportbedrijven
steeds minder aan de wensen van de klant voldoen.
“De klant wil een one-stop shop”, ondervindt Paul
Lambrecht. “Klanten proberen minder leveranciers, die
steeds grotere clusters van landen kunnen beheersen,

Ninatrans
Ninatrans is een sterke nationale en internationale speler
op vlak van tijdkritische transporten, met filialen in
Frankrijk, Nederland en Duitsland.
Al meer dan 20 jaar staan Benny Smets (CEO), zijn zus
Nina (CFO) en haar man Bruno Vannerum (COO) aan het
roer van het Leuvense bedrijf, dat een omzet van
20 miljoen EUR draait en bijna 100 mensen tewerkstelt.
www.ninatrans.be

“Door het feit dat de nood
voor transport altijd zal
blijven bestaan, zullen zij
die net dat tikkeltje meer
kunnen bieden, blijven
overleven.”
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voor zich te winnen. Wij moeten hier als bedrijf flexibel genoeg op kunnen inspelen
via het aanbieden van grotere volumes en een ruimer dienstenpakket.” Ook Patrick
Mervielde (Transport Mervielde) voelt de hete adem van de Europese reuzen in zijn
nek. “De vraag wordt kleiner, waardoor verladers meer gaan shoppen. Er worden
tenders uitgeschreven waarbij transportpakketten in gans Europa aangeboden
worden. De grotere internationale logistieke bedrijven met verschillende vestigingen
in Europa kunnen daar veel gemakkelijker op inspelen dan wij.” Om hieraan het
hoofd te bieden, dienen transportbedrijven zich te differentiëren via kwalitatieve
service en een verregaande flexibiliteit. “Door het feit dat de nood voor transport
altijd zal blijven bestaan, zullen zij die net dat tikkeltje meer kunnen bieden, blijven
overleven”, meent Benny Smets.

Stephan Cools, KTO

KTO
KTO biedt als dienstverlener logistieke oplossingen
aan voor de sector van de vloerbekleding en meer
recent van de huisdecoratie in het algemeen. Deze
West-Vlaamse familiale onderneming, gevestigd
in Izegem, stelt meer dan 200 mensen tewerk en
biedt met haar vier filialen en 100 gemotoriseerde
voertuigen een gespecialiseerd transport aan in
Frankrijk en de Benelux. Het bedrijf is uitgegroeid
tot een specialist van geïntegreerde logistieke
oplossingen aan beide zijden van de supply-chain.
In 2012 zetten ze een omzet neer van
26 miljoen EUR.
www.kto.be

“We moeten
voortdurend
vernieuwen om onze
klanten meerwaarde te
blijven bieden.”

Transporteur als procesingenieur tussen producent en retailer
Meedenken met de klanten om tot praktische oplossingen te komen voor
operationele problemen is het leidmotief. Stephan Cools (KTO) concretiseert:
“Upstream zoeken we bij fabrikanten naar methodes en processen om grote
volumes vanuit diverse productie-eenheden op de meest efficiënte manier op
het geografisch ideale verdeelpunt te krijgen. Downstream denkt KTO met grote
retailers mee op hoe zij de goederen in vrij kleine partijen, op de snelst mogelijk
manier en tegen minimale kosten in de verkooppunten kunnen bezorgen,
met een daarbij minimale belasting voor hun medewerkers”. Die flexibiliteit en
klantgerichtheid gaat nog veel verder: van 24 uur per dag en 7 dagen per week
beschikbaar zijn en het hanteren van een persoonlijke aanpak, tot het oprichten
van buitenlandse filialen, samenwerken met gelijkgestemde (Europese) partners of
de overname van een sectorconcurrent. Al deze maatregelen leggen uiteraard een
zekere druk op de organisatie.
Investeren om groeiritme aan te houden
Voor Patrick Mervielde gaan investeren en groei hand in hand. “We hebben zelf een
andere toegangsweg naar ons bedrijf aangelegd, omdat het voor ons steeds minder
vanzelfsprekend was om door het aanpalende dorp te rijden. Dat investeringsproject
bracht ons de nodige zekerheid om op ons huidige terrein te kunnen blijven, wat
geleid heeft tot de bouw van een magazijn voor de behandeling van vloeistoffen,
een parking voor tankcontainers en een uitbreiding van de tankcleaning.”
Stephan Cools (KTO) is dezelfde mening toegedaan. “Om onze klanten
meerwaarde te kunnen blijven bieden, moeten we voortdurend vernieuwen.”
Recente investeringen in nieuwe magazijnen, speciaal uitgeruste trucks, softwareontwikkelingen en gerobotiseerde heftrucks zijn hiervan enkele voorbeelden.
Bij Ninatrans is groei nooit een doel op zich geweest, maar eerder een gevolg van
hun klantgerichtheid. Sinds vorig jaar hebben ze intrek genomen in een gloednieuw
bedrijvencomplex in Haasrode dat is aangepast aan hun groei van de laatste jaren
en groeimogelijkheden biedt voor de toekomst.
TransWest moest hun investeringsplannen even in de koelkast plaatsen door
de bankencrisis, maar inmiddels wordt opnieuw geïnvesteerd. “We hebben
onder meer voorzien in nieuwe technologie op vlak van energiebronnen om ons
koelingsverbruik beter onder controle te houden en in de verdere uitbreiding van
ons wagenpark en magazijnen”, laat Bruno Lambrecht weten.
Ecologie en economie: recht evenredig?
Transportbedrijven investeren massaal om hun verbruik te beperken. Naast het
aanbieden van eco-driving cursussen, wordt er ook geïnvesteerd in telematica en
boordcomputers. Een geïntegreerd IT-systeem verhoogt immers de traceerbaarheid
van de chauffeurs en werkt een betere opvolging in de hand.
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Voor Ninatrans hebben dergelijke inspanningen er onder meer toe geleid dat ze
de Award voor Transporteur van het Jaar 2013 in de wacht hebben gesleept.
“We proberen al jaren te werken volgens regels van maatschappelijk verantwoord
ondernemen en houden hierbij vast aan de drie P’s: people, profit en planet”, licht
Benny Smets toe.
Bij Mervielde, dat recentelijk voor de tiende maal het milieucharter kreeg uitgereikt,
gelden soortgelijke principes. “Aangezien de CO2-uitstoot recht evenredig is met het
brandstofverbruik, is het ook economisch interessant om inspanningen te leveren op
vlak van milieu en onze carbon footprint te verminderen. Een efficiëntieverhoging
die de competitiviteit zal verhogen.” In een door wegvervoer gedomineerde
transportsector, pleit hij voor een modal shift, waarbij meer gebruik gemaakt wordt
van andere transportmodi. “Als we Vlaanderen willen blijven promoten als logistieke
regio, dan zullen er dringend zaken moeten veranderen. In Nederland legt men
bijvoorbeeld extra autorijwegen aan om de bereikbaarheid van de bedrijven en de
mobiliteit te verbeteren.” Een transportsector die letterlijk stilstaat, is bedreigend
voor de toekomst van deze sector.
Vijf na twaalf op vlak van loonkost
De loonkost in België steekt niet alleen af tegen de Oost-Europese transport
bedrijven, maar ook tegen de ons omringende landen. Belgische transportbedrijven
worden nu uit de markt geprijsd door de lagere loonkost uit de nieuwe EU-landen,
waardoor steeds vaker wordt samengewerkt met partners uit Oost-Europa.
“Omwille van die loonkost kan een puur Belgisch bedrijf niet altijd meer meespelen
op het internationale transporttoneel”, meent Nina Smets. “Maar dankzij de
ondersteuning voor langeafstandstransporten van deze subcontractors kunnen we
het totaalpakket in balans houden.”
Anderzijds is specialisatie een antwoord om te overleven. “Binnen de zoektocht
naar specialisaties inzake wegvervoer hebben we speciaal opgeleide chauffeurs
nodig, waarbij de focus ligt op veiligheid, kwaliteit en klantencontact. Daarom is
het voor ons een hinderpaal om te werken met Oost-Europese chauffeurs, want
communicatie met de klant is cruciaal”, verklaart Patrick Mervielde. Dat geldt ook
voor KTO: “Wij zijn actief in de fijnmazige distributie in een kleine nichemarkt. Onze
jobs kunnen niet door eender wie worden uitgeoefend, want vaak is veel vakkennis
en het werken met gespecialiseerd materiaal vereist.”
De transportbedrijven liggen ook wakker van de gelijkstelling tussen het statuut van
arbeider en bediende. “Ronduit dramatisch, de doodssteek voor de sector”, klinkt
het gezamenlijk. “Als er niet genoeg volume is om mensen aan het werk te houden,
ben je verplicht ze te ontslaan. Bovendien zullen we twee maal nadenken vooraleer
we iemand zullen aanwerven”, luidt het bij Ninatrans. De loonhandicap zal hierdoor
nog vergroten en arbeidsintensieve activiteiten zullen een uitstap overwegen.
Stephan Cools maakt hierbij de bedenking: “Waarom bijvoorbeeld geen carensdag
invoeren voor bedienden en met dit vrijgekomen budget de outplacementinspanning voor arbeiders vergroten?”
En toch op zoek naar chauffeurs
Ondanks de moeilijkheden in de sector, is het een uitdaging om nieuwe chauffeurs
te vinden. Het beroep van chauffeur wordt minder aantrekkelijk, onder meer door
de invoering van de zeer strenge rijtijdenwet en de controle op rijtijden. “Het wordt
een uitdaging om de vacatures in te vullen van het grote aandeel 50-plussers, dat
de komende jaren op pensioen gaat”, benadrukt Patrick Mervielde. Het probleem
is echter niet kwantitatief van aard. “Steeds minder Belgen bieden zich aan en de
kwaliteit die zij aanleveren kan niet worden opgevangen door Oost-Europeanen
wegens hun taal- en opleidingsachterstand”, besluit Stephan Cools.

Patrick Mervielde, Transport Mervielde

Transport Mervielde
Transport Mervielde is een autoriteit op vlak
van vervoer van vloeistoffen met tankwagens
en tankcontainers. Het bedrijf uit Ertvelde, dat
voornamelijk opereert in de Benelux en Frankrijk,
is gestart als een kleine lokale vervoerder en kende
sinds de jaren ’80 een gestage doorgroei. Waar
het zich vroeger enkel toelegde op wegvervoer,
ontwikkelt het nu ook logistieke activiteiten.
Ook tankcleaning, opslag en behandeling van
vloeistoffen behoren tot hun aanbod. Samen met
het zusterbedrijf Van Heesvelde, stelt het vandaag
130 mensen tewerk. Beide bedrijven hebben
een omzet van 23 miljoen EUR. Onder leiding
van Patrick Mervielde is het nu in handen van de
tweede en derde generatie.
www.mervielde.be

“Van meet af aan
proberen we alles
zoveel mogelijk
zelf te doen en zo
onafhankelijk
mogelijk te zijn.”
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Fiscaal
veilig de
grens over
Een buitenlands buitenverblijf:
gemakkelijk gekocht, duur vererfd
In het enthousiasme van de aankoop van een buitenlands buitenverblijf vergeet
men nogal eens een passende fiscale planning uit te zetten. Bij de verwerving zullen
registratierechten, vermogensbelasting en andere lokale taksen van tel zijn. Maar
daarnaast is het ook aangewezen de aankoopwijze goed te overwegen: wenst u
alleen aan te kopen of samen met uw echtgeno(o)t(e), of samen met uw kinderen,
privé of met een buitenlandse of Belgische vennootschap, in volle eigendom, of in
verhouding vruchtgebruik – blote eigendom. Uw keuze zal voornamelijk bepaald
worden door het land van investering. Het is immers de fiscale regelgeving van het
land van ligging dat bij de verwerving van toepassing zal zijn.
Maar wat gebeurt er met uw buitenlandse vastgoed bij overlijden? In dat geval
bepaalt het buitenlands erfrecht hoe het vastgoed zal vererven. Bovendien zullen in
het buitenland successierechten verschuldigd zijn op de waarde van dit vastgoed.
Maar ook België is bevoegd om successierechten te heffen op dat buitenlands
onroerend goed. Bijgevolg kan een situatie van “dubbele belasting” ontstaan. Ons
land voorziet hiervoor een “belastingkrediet”, maar dit blijkt doorgaans duurder te
zijn dan het goed zelf (vooraf) uit de belastbare grondslag te halen via een passende
planning.
Wat als één van uw kinderen zelf in buitenland woont? Afhankelijk van het land,
is het risico reëel dat er sprake is van “dubbele belasting”. De nalatenschap van
een Belgisch rijksinwoner wordt onderworpen aan Belgische successierechten.
Verschillende landen, bv. Spanje en Frankrijk heffen successierechten op basis van de
woonplaats van de erfgenaam. Bijgevolg kunnen zowel Belgische als buitenlandse
successierechten verschuldigd zijn op het erfdeel dat toekomt aan uw kind in het
buitenland.
“Bezint eer ge begint”. Mits de nodige voorbereiding, biedt België een waaier aan
planningstechnieken die kunnen afgestemd worden op uw familiale, financiële en
fiscale verwachtingen. (GC)
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Grensoverschrijdend
werken op een fiscaal
correcte manier
Een motiverend nettoloon tegen een aanvaardbare
kostprijs, het blijft een belangrijke uitdaging voor
elke ondernemer. In het huidig economisch en fiscaal
klimaat is de vraag naar alternatieve verloningsvormen
actueler dan ooit. Als een werknemer grens
overschrijdend werkt, komt een salary split al snel op
tafel.
Het principe is eenvoudig: het loon wordt gesplitst
over verschillende landen in functie van de prestaties
die men er uitoefent, waarbij ook de belastingheffing
wordt verdeeld tussen de betrokken landen. Op die
manier komt de betrokkene in de verschillende landen
in de laagste belastingschijven terecht. Dit resulteert
doorgaans in een significante stijging van het
nettoloon bij een gelijkblijvende loonkost.
Een gesplitste belastingheffing is in principe geen
keuzestelsel, maar een rechtstreeks gevolg van
de plaats waar iemand zijn job uitoefent. Dit
vormt dan ook meteen de minimumvoorwaarde

Griet Ceenaeme

Fiscaliteit over de grenzen heen

voor implementatie: de salary split dient overeen
te stemmen met de arbeidsrealiteit. Dat wordt
actief gecontroleerd. Bewijzen bijhouden van de
aanwezigheid in het buitenland is dan ook essentieel.
Zo niet, riskeert de belastingplichtige dubbele taxatie:
een eerste keer in het buitenland en daarna nog eens
in België.
Een salary split beperkt zich niet tot het brutoloon. Ook
de extralegale voordelen (wagen, groepsverzekering,
kosten eigen aan de werkgever, …) dienen gesplitst te
worden. Voor een werkdag belast in het buitenland,
kan bijvoorbeeld geen Belgische maaltijdcheque
worden uitbetaald. En wat in België aanvaard wordt als
een belastingvrije terugbetaling van kosten eigen aan
de werkgever, is misschien een belastbare bezoldiging
in Nederland.
Het is bovendien geen louter fiscaal verhaal. De plaats
waar de werkzaamheden worden uitgeoefend, bepaalt
ook mee het land waar men sociaal verzekerd is en
dus sociale bijdragen moet betalen. Binnen Europa
is dit uniform geregeld, zodat men slechts in één
land sociaal verzekerd is. De gevolgen op sociaal
vlak bepalen mee de wenselijkheid en het financiële
voordeel verbonden aan de split.
Ook dwingende bepalingen van buitenlands
arbeidsrecht (vb. op vlak van ontslagrecht, vakantie
dagen, …) kunnen de relatie met de werknemer
beïnvloeden.
Een grondige voorafgaandelijke analyse van alle
relevante aspecten vormt dus een absolute voorwaarde
voor een geslaagde split. (IT)

Een buitenlands
onroerend goed: eens per
jaar geen fiscaal paradijs
Wie overweegt om te investeren in een buitenlandse
vakantiewoning doet er goed aan zich te informeren
over de fiscale gevolgen van zijn belegging op het vlak
van personenbelasting.

Inge Timmerman

Xavier Deschilder

Zowel België als het land waar de investering gebeurt,
kunnen een wettelijke basis hebben om de (zelfs
fictieve) inkomsten te belasten Alleen een goede
structurering kan deze “dubbele boeking” van de
betrokken belastingautoriteiten vermijden.
Een belastingvrijstelling die toch tot
belasting kan leiden
Als algemeen principe geldt dat het land waarin het
onroerend goed gelegen is, de (eventueel fictieve)
inkomsten ervan mag belasten. België mag in principe
geen inkomstenbelasting heffen op uw buitenverblijf in
het buitenland.
Toch moet u ook in uw Belgische aangifte
personenbelasting de ontvangen huur (voor de
verhuurde periodes) en de theoretische huurwaarde
(voor de niet-verhuurde periodes) aangeven. Als u nog
niet aan de hoogste schijven in de personenbelasting
onderhevig bent, kan het bezit van een buitenlandse
vakantiewoning toch tot een (beperkte) belasting
heffing leiden.
Uiteraard weet de Belgische fiscale administratie
door die aangifteplicht dat u eigenaar bent van een
buitenlands onroerend goed. Hoe u dat verworven
heeft, kan haar bijzonder interesseren. Bij latere
verkoop van het onroerend goed zal u in België geen
belasting betalen, maar helaas in het buitenland
meestal wel.
Investering via een vennootschap beter?
Wordt het onroerend goed aangehouden via een
Belgische vennootschap, dan wordt dit goed en alle
eraan verbonden uitgaven en opbrengsten in de
Belgische jaarrekening geregistreerd. Ook hier geldt
dat de Belgische vennootschap vrijgesteld is van
Belgische vennootschapsbelasting, maar uiteraard niet
van belasting in het buitenland.
Vergeet ook niet dat u als bestuurder van die
vennootschap ook een belastbaar voordeel voor
bewoning kan aangemeten krijgen. Om deze en
andere redenen is het vaak wenselijk om te zien
of er in het buitenland geen betere alternatieve
(vennootschaps)structuren bestaan. (XD)

Stéphane Coppens

Griet Ceenaeme
gceenaeme@deloitte.com
Inge Timmerman
itimmerman@deloitte.com
Xavier Deschilder
xdeschilder@deloitte.com
Stéphane Coppens
scoppens@deloitte.com
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De Desk Franco-Belge van Deloitte:
samenwerking over de grenzen heen
De Desk Franco-Belge, een samenwerking tussen Deloitte Fiduciaire en
In Extenso, de afdeling binnen Deloitte France die zich richt op kmo’s,
kadert perfect in de multisectoriële, multifunctionele, multidisciplinaire
en gezamenlijke aanpak van de verschillende kantoren van het Deloittenetwerk. We spraken met Stéphane Coppens van Deloitte Fiduciaire en
Guy Boddaert van In Extenso.
Waarom een Desk Franco-Belge?
Een ander land, zelfs een buurland, is steeds onbekend terrein en wie er zich wil
gaan vestigen heeft vaak tal van vragen. Bedrijfsleiders, of ze nu Belgisch of Frans
zijn, willen de laatste jaren steeds vaker één enkel aanspreekpunt voor zaken zoals
boekhouding, loonberekening, bedrijfsopvolging, onroerende goederen, fiscaliteit,
handelsrecht, enz. Om onze klanten nog beter van dienst te zijn, hebben we bij
Deloitte een Desk Franco-Belge opgericht die oplossingen op maat biedt.
Een wirwar van verschillende fiscale wetgevingen …
Bedrijfsleiders worden tegenwoordig steeds vaker geconfronteerd met complexe
wetgevingen en eindeloze formaliteiten die verschillen van land tot land en die
een belangrijke impact kunnen hebben op de business. Uniforme wetgevingen zijn
voorlopig nog ‘wishful thinking’ …
Door het onstabiele fiscale klimaat in Frankrijk de laatste jaren en de negatieve
kijk op goed ondernemerssucces hebben tal van Franse bedrijfsleiders zich in
België gevestigd om de kosten van de vermogensbelasting en successierechten te
beperken. Belgische bedrijfsleiders verwelkomen op hun beurt graag de tientallen
miljoenen Franse consumenten om zo hun bedrijfsactiviteiten te kunnen uitbreiden
via overnames of het vestigen van filialen of bijkantoren.

Testimonial:
Dominique Verbaere
Verbaere Invest BVBA
Dominique Verbaere, voorzitter van de Verbaere
Automobiles-groep in de regio rond Rijsel, is
momenteel concessiehouder van wel 10 merken
(Alfa Romeo, Subaru, Peugeot, Lotus, Suzuki,
Honda, enz.). De groep werd in 1950 opgericht
door de vader van Dominique en het zijn nu
de 2de en 3de generatie die samen aan de kar
trekken om van deze groep nog een hechter
familiebedrijf te maken.
Dominique Verbaere hecht belang aan een
middellange- tot langetermijnvisie en wil vooral
het voortbestaan van de groep veiligstellen.
Daarom nam hij contact op met In Extenso, zijn
vertrouwenspartner sinds jaren. Aangezien het
Belgisch juridisch kader meer mogelijkheden biedt
voor de activa van het bedrijf, zowel in België als
in Frankrijk, heeft In Extenso contact opgenomen
met de Desk Franco-Belge van Deloitte Fiduciaire.
“Er werd een vergadering georganiseerd en al
snel hebben we de beslissing genomen om een
grensoverschrijdende structuur op te richten, met
ondersteuning van Deloitte Fiduciaire op fiscaal,
juridisch en administratief vlak”.

Onze expertise?
Onze aanpak is multidisciplinair en bundelt onze expertise, servicekwaliteit,
betrouwbaarheid en flexibiliteit in de volgende domeinen: boekhouding, opstellen
van jaarrekeningen, opstellen van belastingaangiften, juridische en fiscale
consulting, vermogensplanning, externe groei, opzetten van vastgoedoperaties, enz.
En de grensoverschrijdende dialoog?
De dialoog is uitstekend. Omwille van diverse redenen - zowel historisch als
cultureel - en de hiermee gepaard gaande geografische nabijheid, zijn Belgische
bedrijven op natuurlijke wijze aangetrokken tot de Franse markt en talrijke
particulieren kiezen om er te investeren. Een vaak complexe problematiek dringt zich
echter op: de recente actualiteit toont aan dat de Belgische en Franse wetgeving in
sneltempo wijzigt, vooral vanuit fiscaal oogpunt. Op elk ogenblik is het essentieel
om op een adequate manier elk project te structureren, zowel professioneel als
privé, waarbij elke structuur kan en moet evolueren via een nauwgezette opvolging.
Dat is onze rol en de drijfveer van onze professionele aanpak.
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Desk Franco-Belge
www.franco-belge.eu

Stéphane Coppens
scoppens@deloitte.com
Guy Boddaert
guy.boddaert@inextenso.fr

De vele concepten van langer werken

Langer werken
Hoe carrières en
pensioenplannen
betaalbaar houden?
Het is stilaan doorgedrongen bij de actieve bevolking: langer werken
is onvermijdelijk. Door het stijgend aantal werknemers dat de actieve
loopbaan inruilt voor hun pensioen, evolueert onze bevolkingspiramide
naar een trechtermodel. Bij gebrek aan maatregelen van overheidswege,
dienen werkgevers na te denken over hoe ze langere carrières beheers
baar houden. We spraken met Anne-Line Servaes, Senior Manager Social
Law en Bruno Degrande, Director bij het finance team van Deloitte
Fiduciaire.
De meeste mensen lijken zich ervan bewust dat
ze langer zullen moeten werken. Wat zijn de
verwachtingen?
Anne-Line: Studies wijzen uit dat mensen langer willen
werken als ze meer flexibiliteit krijgen onder de vorm
van glijdende uren en deeltijds werken of aanpassing
krijgen van de aard van de job. De kost van dat langer
werken is evenwel een ander gegeven. Bij oudere
werknemers zien we dat de incentives ook gezocht
kunnen worden buiten de louter financiële sfeer.
Iedereen wil wel een return om langer te werken.
De overheid neemt hiertoe nu al enkele initiatieven
zoals de pensioenbonus. Ook de mogelijkheid om na
uw pensioen onbeperkt te gaan bijverdienen wordt
meer en meer een feit. Werkgevers worden eveneens
gestimuleerd, bijvoorbeeld door het toekennen van
RSZ-bijdrageverminderingen voor oudere werknemers.
Hoe staan de bedrijfsleiders zelf tegenover dat
langer werken?
Bruno: De kost van oudere werknemers blijft een
pijnpunt. Het vergoedingsmodel binnen de bedrijven
is nog teveel gebaseerd op een loonstijging die direct

Anne-Line Servaes

of indirect gekoppeld is aan leeftijd. De automatische
indexkoppeling verhoogt die loonkost ook nog eens.
Bij de kmo’s hoor je vaak dat het aanwerven van
50-plussers moeilijker ligt, tenzij het gaat om een
zelfstandige. Dat laatste ligt allerminst vanzelfsprekend
omwille van de strijd tegen schijnzelfstandigheid.
Binnenkort moet ook de leeftijdspiramide
gerespecteerd worden bij ontslagrondes naar
aanleiding van herstructureringen, wat het eerst
ontslaan van oudere werknemers voor jongere wel
tegengaat.
Zijn oudere werknemers dan vooral hoge
kostenposten?
Anne-Line: Het is anderzijds een misvatting dat oudere
werknemers minder rendabel zijn. Uit onderzoeken
blijkt dat de productiviteitsgraad in veel sectoren van
mensen het best is tussen 50 en 55 jaar. Ze zijn heel
loyaal, hebben de ervaring en zijn efficiënt. Vaak
bevinden de oudere werknemers zich in een situatie
waarbij loon iets minder doorweegt, omdat er heel
wat andere zaken meespelen. Dat wordt op vandaag
te weinig geëvalueerd en daar start het nochtans mee.
We werken vandaag zelf bij verschillende onder
nemingen mee aan het hertekenen van gepaste
vergoedingsmodellen die de ondernemer toelaten op
basis van competenties en doelstellingen te vergoeden,
waarbij variabele vergoedingen en fiscaal-sociaal
gunstige behandelde alternatieven steeds vaker de
differentiator zijn.
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De groepsverzekering,
retentiemiddel of
onderschatte kost?
en hen onderverdelen in objectief gedefinieerde groepen, die al dan niet in
aanmerking komen voor een groepsverzekering.
Dus geen twijfel mogelijk, groepsverzekeringen en pensioenplannen zijn
het lokmiddel voor personeel?
Bruno: Werkgevers die groepsverzekeringen zien als een evident bindmiddel voor
hun personeel, kunnen zich op lange termijn wel eens verslikken in de kostprijs
van zo’n plan. Het is verbazend hoe weinig kritisch werkgevers kijken naar de
voorwaarden en het aanbod op de markt. Men besteedt soms meer aandacht aan
een kwart procent meer of minder op een straight loan op drie maanden, dan aan
de rendementen en voorwaarden van een groepsverzekering waarin men tientallen
jaren premies zal storten. Zo is er het vaak voorkomende misverstand rond het
gegarandeerd rendement, dat enkel slaat op de betaalde premie. Voorheen was dat
3,25 %, terwijl dat nu gedaald is tot maximum 2,25 %.

Bruno Degrande

Het opmaken van een op maat gemaakt
verloningsbeleid lijkt dus een must. Hoe krijgt
een bedrijfsleider dit aan zijn werknemers
verkocht?
Anne-Line: Enerzijds door open en transparant
daarover te communiceren. Anderzijds zien we de
vraag naar cafetariaplannen opnieuw naar boven
komen. Eenvoudig gezegd laat je bij cafetariaplannen
je werknemers de vrije keuze in het samenstellen
van hun loonpakket. Om tegemoet te komen aan
de noden van werknemers in zijn of haar specifieke
levensfase biedt de werkgever hier een aantal
alternatieven aan. Voor een oudere werknemer kan de
keuze anders zijn dan bij een jonge twintiger of een
jonge moeder met twee kleine kinderen.
Zijn groepsverzekeringen geen must geworden
in remuneratiepakketten?
Anne-Line: We stellen vast dat veel werknemers bij
de start van hun tewerkstelling de vraag stellen naar
het hebben van een groepsverzekering. Dat lijkt ook
binnen de kmo’s aan belang te winnen. Bedrijven
moeten het organigram van hun personeel uittekenen
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Is het niet de werknemer die de rekening betaalt bij dalende rentevoeten?
Bruno: De WAP (Wet op de Aanvullende Pensioenen) verplicht de werkgever om
het verschil met het wettelijk verplichte rendement op de premies zelf bij te passen
op het einde van het plan. En dat verplicht rendement van 3,25 % is vandaag op de
markt onvindbaar. Men moet zich daar bewust van zijn. Oude groepsverzekeringen
teren nog op hun historisch hogere rendementen. Maar er komt een moment
waarop de werkgever het verschil tussen het rendement van de verzekeraar en het
wettelijk gegarandeerd rendement voor de werknemer zal moeten bijpassen indien
de rentes laag blijven.
Wat raad je werkgevers aan rond hun lopende groepsverzekeringen?
Bruno: Pensioenplannen kunnen een zorg van werknemers voor een afdoend
pensioen invullen. En hoewel een storting in een groepsverzekering op korte termijn
fiscaal en sociaal interessanter is dan loon, kennen de meeste ondernemingen niet
de langetermijngevolgen van hun engagement als werkgever. Binnen ons finance
team schrikken wij toch keer op keer van het enorme langetermijneffect op de
eindkapitalen van een paar tiende procent meer of minder aan afgehouden kosten
of meer of minder interest. We raden daarom een scan van de groepsverzekering
aan, om de werkgever bewust te maken van de mogelijke explosie van zijn
additionele verplichtingen op lange termijn. Het meest verontrustende is de
toekomstige kost die kan ontstaan, namelijk het verschil tussen het behaalde
interestrendement en het wettelijk verplicht rendement. Dat zet het fiscaal en sociaal
voordeel op korte termijn in een ander perspectief.
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Competentiematrix – hoe kan ik morgen
(nog) een optimaal verloningssysteem
hanteren?
Wat is de impact van het eenheidsstatuut arbeider –
bediende? Hoe behoud of verhoog ik de productiviteit?
Wat met de loonnorm? Wat zal het kosten als we met z’n
allen langer moeten werken? Hoe kan ik mijn sleutelfiguren
aan mij binden?
Het antwoord op deze vragen vinden is geen sinecure. Ongelijkheden
tussen personeelsleden zullen steeds vaker het voorwerp vormen
van de vraag of het onderscheid dat de onderneming maakt wel
geoorloofd is.

om een job goed uit te oefenen) en gedragsgerichte competenties
(omgaan met informatie, taken, medewerkers, relaties, het
eigen functioneren) moeten worden in kaart gebracht zodat de
ondernemer op basis daarvan de afdelingen van de onderneming
(management, sales, boekhouding, logistiek, productie, ...) opnieuw
kan definiëren. Binnen die afdelingen kunnen high potentials,
experts, trouwe medewerkers, mensen die goed meedraaien en
minder goede krachten, benoemd worden.

Om die reden gaat iedere ondernemer best nu na hoe het
vernieuwde organigram van de eigen personeelsgroep, rekening
houdend met de gewijzigde wetgeving, er zou kunnen uitzien.

Pas dan kunnen binnen de onderneming nieuwe “groepen” worden
gedefinieerd op basis van toegelaten objectieve maatstaven. Daar
kan een gepast verloningssysteem op worden geënt waarbij het
aangewezen is zowel de intrinsieke als extrinsieke elementen mee te
valoriseren.

Stilstaan bij de vraag over welke competenties de betrokkene moet
beschikken binnen de onderneming om een bepaalde functie te
kunnen uitoefenen, wordt ook bij kmo’s noodzakelijk. Technische
competenties (theoretische en/of praktische kennis die nodig is

Wanneer aan de nieuw gedefinieerde groepen een op maat van de
onderneming opgemaakt beloningspakket wordt gekoppeld, zal
het antwoord op de gestelde vragen misschien iets eenvoudiger te
vinden zijn.

Beloningscomponent
Intrinsiek
Interne waarde of
motivatie

Extrinsiek
Alle in geld waardeerbare
elementen

•
•
•
•

Work-life bedrijfscultuur
Toekomstperspectief
Kwaliteit van het werk
...

Definitie
Emotionele
beloning

• Gsm
• Wagen
• Kortingen

Zichtbare
benefits

•
•
•
•

Verborgen
benefits

Pensioenkapitaal
Hospitalisatieverzekering
Vakantie
...

Totale beloning

Totale remuneratie

• Aandelenopties
• ...

Lange termijn

Totaal direct
inkomen

• Winstdeelname
• Bonus
• ...

Korte termijn
Variabel

Totaal
cash

• Vast maandsalaris
• Vakantiegeld, 13e maand

Basissalaris
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Een educatief avontuur
in Rwanda

Opportuniteiten verbreden
voor kansarme jongeren

Op 25 januari vertrok collega Yves Mutiganda naar Kigali (Rwanda) om
deel te nemen aan een corporate responsibility project in samenwerking
met SOS Kinderdorpen. Gedurende een hele week gaf Yves trainingen over
accountancy en audit aan de leerkrachten van de SOS Kinderdorpen school
ter plaatse. In deze school steunt Deloitte Accountancy zestien kinderen die zo
hun middelbare school kunnen afronden. Dit project werd mogelijk gemaakt
dankzij de steun van onze eigen accountancy collega’s, die hiertoe hun
steentje hebben bijgedragen door een uur langer te werken op 31 mei.

Elke dag heeft Yves een blog bijgehouden over zijn belevenissen,
die u kunt raadplegen via onze corporate responsibility blog:
http://deloittecorporateresponsibilityblog.wordpress.com/

Working@Deloitte
Accountancy
Deloitte Accountancy is een uniek huis, met vele kamers. Het maakt deel
uit van het globaal Deloitte netwerk en levert gespecialiseerde financiële
diensten aan de grootste ondernemingen van het land, maar tegelijk werken
we vanuit tien kantoren in het land, voor de lokale familiale ondernemers.
Deloitte Accountancy combineert ondernemingszin met professionaliteit. In
een reeks filmpjes kan je ontdekken wat onze medewerkers boeit en welke
opportuniteiten er zijn.
Wedden dat de getuigenissen op ons Youtubekanaal onder het tabblad
‘Working@Deloitte Accountancy’ - https://www.youtube.com/user/
deloittevideo/custom zullen verrassen?

18

Deloitte’s
exclusieve
museumnacht:
klinken op
kantoor Jette
Op 5 maart genoten ongeveer 200
kmo-bedrijfsleiders en klanten uit de Brusselse regio
van het intrigerende klank- en beeldwerk in het
muziekinstrumentenmuseum (MIM). De grote interesse
voor deze exclusieve nocturne was de bevestiging van
de appreciatie van de Brusselse kmo’s voor Deloitte
Fiduciaire. Het welkomstglas werd geheven op het
vroegere ICS-team uit Jette, dat in 2012 binnen
Deloitte Fiduciaire integreerde.
De eerste viool werd gespeeld door Didier Reynders,
vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken,
die zijn visie op Brussel als Europese hoofdstad
presenteerde. Aansluitend werd een walking dinner
aangeboden, de mogelijkheid om het museum te
bezoeken en vooral om onder ondernemers ervaringen
uit te wisselen.
Het MIM bleek de locatie bij uitstek voor dit gebeuren,
omdat het de harmonische samenwerking van ons
kantoor in Jette met de bruisende kmo-gemeenschap
weerspiegelde.

Deloitters en klanten veroveren
de Limburgse heuvels

Op 8 juni lachte de zon 120 deelnemers toe op
de Accountancy Classic, het jaarlijkse fietsevent
dat klanten en Deloitters samenbrengt, voor
een dag van inspiratie en transpiratie. Na
twee geslaagde edities van Nieuwpoort naar
Roubaix, werden de kasseien ingeruild voor de
pittige hellingen in de Voerstreek en meerdere
kuitenbijters in Nederlands Limburg.
Het vertreksignaal werd in Tongeren gegeven
voor een 122 km lang parcours, doorheen
de landelijke wegen en vergezichten van de
Maasvallei. Na een stevige lunch in Teuven, sloot
de tweede groep zich aan om de rit te vervolgen
langs het pittoreske kasteel van Beusdael. Daarna
konden de renners zich uitleven op de meest
beruchte hellingen van de Amstel Gold Race.
Ondanks het lastige parcours, heeft iedereen de
eindmeet gehaald. Bedankt aan alle deelnemers
voor deze meer dan geslaagde editie!
Alle foto’s kunnen worden geraadpleegd via
deze link: http://bit.ly/1aNGNXz
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Entrepreneurship Challenge 2013
Winnend studententeam
gaat naar New York

De derde Deloitte Fiduciaire Entrepreneurship Challenge op 23 maart genoot
maar liefst dubbel zoveel inschrijvingen als vorig jaar. Verdeeld over een veertigtal
teams, hebben meer dan 180 studenten uit heel België deelgenomen. Zowel
master- en bachelorstudenten met een achtergrond in accountancy, economische
of financiële richtingen namen het tegen elkaar op, om het performantste virtuele
bedrijf neer te zetten. Gedurende drie weken concurreerden de teams in de lokale
kantoren van Deloitte Fiduciaire tegen elkaar in een online omgeving.
Uiteindelijk mochten de 20 beste teams het resultaat aan een professionele jury van
potentiële investeerders voorleggen. Onder de talrijke gekwalificeerde teams, trok
het Waalse team RideOn (UCL Mons en HEI Lille) aan het langste eind. Ze gaven
een zeer sterke presentatie, beschikten over een duidelijke visie en strategie, waren
zeer goed gedocumenteerd en vastberaden. De studenten kaapten zo de hoofdprijs
weg, een trip naar New York, de stad van bruisend ondernemerschap.
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