
Dialoog
Magazine voor kmo-bedrijfsleiders, winter 2013, nummer 12

Business & Finance X-Ray
Rendement en terugbetalingscapaciteit 
in kaart gebracht

Dossier acquisitie
Hang naar complementariteit en 
schaalvergroting 

Credit management
Cash is king en klant is koning

Op zoek naar de 
geschikte partij
Marc Van Gestel, Jamadata

Accountancy • Tax & Legal • Business Control & IT • M&A & Finance



Inhoud

4  Business & Finance X-Ray 
Deloitte Fiduciaire ontwikkelde een tool om cijfermatig inzicht in rendement, 
terugbetalingscapaciteit en financiële structuur te verschaffen.

6  Deloitte Technology Fast50
 Benelux’ 50 snelst groeiende technologiebedrijven in de kijker. Buitenlands investeringsfonds 

onderschept snelste Belg CMOSIS wegens gebrek aan financiering op eigen bodem.

9 Credit Management
Uw klanten op tijd laten betalen: correcte opvolging en inschatting van de risico’s via gerichte 
klantenaanpak.

10 KMO Kompas 2013
Uit de jaarlijkse studie van Deloitte Fiduciaire blijkt dat de waarde van kmo’s nog steeds onder het 
pre-crisis niveau prijkt, maar wel toename zichtbaar van eigen financiering.

12 Dossier acquisitie 
De impact en de drijfveer bij het overlaten van een bedrijf. Ex-aandeelhouders van Jamadata en 
Kenomar delen hun visie en ervaring rond het overnameproces.

16 Bakkerij Mariën
Bedrijfsbezoek aan industriële bakkerij die in drie generaties is uitgegroeid tot succesvolle speler 
dankzij doorgedreven strategie.
 

18 Investeren in onroerend goed
Over de motieven om te investeren, de nood aan alternatieve vormen van financiering en het 
belang van het private equity model.
 

19 Deloitte Accountancy All Practice Day
De Accountancy collega’s komen samen in de Ghelamco Arena om het debat rond 
entrepreneurship aan te gaan. Na meer dan 30 jaar wordt afscheid genomen van voormalig 
managing partner Dirk Clarysse.

20 Deloitte Accountancy Entrepreneurship Challenge 2014
Op zoek naar de sterkste bedrijfsleiding van het land: studenten kunnen zich opnieuw inschrijven 
voor onze business game en maken kans op een reis naar de VS!

2

4 126 16 20

Dialoog.  
Een publicatie van Deloitte Fiduciaire  
Winter 2013, nummer 12,  
verschijnt 2 x per jaar

Hoofdredacteur Henk Hemelaere -  
Met dank aan Philippe Artois, Geneviève 
Bassette, Jo Bolangier, Kris Claessens, Dirk 
Clarysse, Ulrike Debels, Ralph De Jonghe, 
Jan Delcroix, Yannick Desmet, Jean-Michel 
Noë, Inge Reyntens, Sven Tremmerie, 
Heidi Verhelst en Guy Willems - Redactie 
Frederik Declercq, Tel 09 393 74 53,  
frdeclercq@deloitte.com - Design 
Liesbeth Van Gucht - Verantwoordelijke 
uitgever Nikolaas Tahon, Berkenlaan 8B, 
1831 Diegem.

Gehele of gedeeltelijke overname uit 
deze uitgave is slechts toegestaan 
na uitdrukkelijke toestemming van 
de redactie. Hoewel wij de grootste 
zorg besteden aan deze uitgave, kan 
de redactie geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de volstrekte juistheid 
en volledigheid van de in dit magazine 
opgenomen teksten. Heeft u vragen bij 
een of meerdere artikels, bel dan  
09 393 74 53 of contacteer uw 
contactpersoon binnen Deloitte.

Dialoog is beschikbaar op 
iPad via de “Deloitte Belgium 
Insights” app in de App Store.

Editoriaal



Het leeft niet alleen bij jonge mensen maar ook 
bij dertigers, veertigers, en zelfs vijftig plussers: de 
goesting om te ondernemen. Ideeën borrelen op, 
nieuwe initiatieven worden uit de grond gestampt, 
er wordt gezocht naar bedrijven waarin men kan 
participeren waardoor mooie kmo’s een tweede adem 
krijgen. Ideeën en dromen genoeg, tot de financiering 
van dit alles op de proppen komt.

We lezen de laatste maanden dat jonge ondernemers 
hun heil (moeten?) gaan zoeken in Silicon Valley. We 
horen de lokroep naar méér seed capital op onze eigen 
markten. En de discussie of de banken nu wél dan niet 
veel krediet verschaffen raakt niet afgerond.

Maar zou het kunnen dat voor succesvolle 
fondsenwerving in het buitenland of voor klassieke 
lokale bankfinanciering, de succesfactor niet het 
“toevallig voor handen zijn” van funding is, maar 
wel het presenteren aan investeerders van een sterk 
dossier?

Voor een sterk product of idee is er altijd interesse 
om te financieren. En niet altijd hoeft de sky the 
limit te zijn. Zijn we niet wat ons realisme kwijt naar 
verwachtingen? Is er enkel succes indien men om het 
jaar verdubbelt in omzet? Er zijn veel sterke dossiers 
te vinden in wat we het commerciële “middenveld” 
zouden kunnen noemen, met uiteraard de 

noodzakelijke ambitie en groei, maar alles op zijn tijd 
en met realisme.

Een sterk idee maakt geen kans zonder sterke mensen. 
Hoe digitaler onze maatschappij wordt, hoe meer de 
inbreng van het menselijk talent de doorslaggevende 
differentiator wordt. Onze maatschappij borrelt van 
talent. Maar het zal een al even grote kunst zijn om 
niet alleen het slapend kapitaal, maar vooral ook 
het beschikbaar talent te kanaliseren. De sleutel van 
ondernemerschap ligt in de combinatie van drie 
factoren: product, talent en misschien zelfs in laatste 
instantie de funding.

Ik had meer dan dertig jaar het voorrecht om 
binnen Deloitte Fiduciaire talent aan te trekken 
en een omgeving te creëren om medewerkers 
te laten ondernemen, bij ons, of later in andere 
ondernemingen. In onze eigen organisatie Deloitte 
Fiduciaire en ook bij duurzame en performante 
ondernemende klanten was de grootste succesfactor 
talent. Met geld alleen is het nooit gelukt. Financiers 
overtuigen is nooit evident, maar laten we onszelf niks 
wijs maken: als er morgen een overvloed aan kapitaal 
is, hoe gaan we ondernemen zonder talent en sterke 
ideeën? Ik hoop die talenten samen met u te blijven 
vinden, te (onder)steunen en te laten ondernemen.

Dirk Clarysse
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De ingrediënten van 
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Business & Finance X-Ray 

Hoe robuust is uw rendement en 
terugbetalingscapaciteit? 

Hoe gaan de ondernemers vandaag om met het 
blijvend moeilijke economische klimaat?
Philippe: In response hebben heel wat ondernemers 
tussentijds via een aantal “quick wins” hun bedrijf naar een 
kostefficiënter niveau kunnen brengen. De langere duurtijd 
van het moeilijke klimaat dwingt sommige ondernemingen 
om ook een aantal ingrijpende strategische keuzes te gaan 
maken. Hiervoor is een gedegen inzicht in de drivers van 
de rentabiliteit, de terugbetalingscapaciteit en de financiële 
structuur van de onderneming noodzakelijk. Deloitte 
Fiduciaire heeft een aantal methodieken samengebundeld 
binnen de Business & Finance X-Ray om zo de ondernemer 
de nodige cijfermatige inzichten aan te reiken.

Ulrike: De Business & Finance X-Ray richt zich voornamelijk 
op bedrijven die nood hebben aan verandering en een 
aantal keuzes willen of moeten maken. Dat kan gaan 
over het herpositioneren van de organisatie bij een 
generatiewissel, het evalueren van uw klantenbenadering 
en productmix of het opstarten van een nieuw 
investeringsproject. Telkens staat hierbij het rendement 
en de terugbetalingscapaciteit, vanuit het verleden en de 
toekomst, centraal.

Als ondernemer wil men concrete inzichten en 
antwoorden krijgen. Hoe komen deze tot stand?
Ulrike: In samenspraak met het management lijsten 
we een aantal kritische vragen op die zowel interne als 
externe stakeholders zich stellen. Aan welke klanten- of 
productsegmenten wint of verliest u geld? Worden uw 
activiteiten op een juiste manier gefinancierd? Worden 
bepaalde activiteiten beter afgebouwd of net versterkt? 
Hoe kunnen we de ‘cost of doing business’ verlagen 
zonder verlies van omzet en kwaliteit?

Uit het recente KMO Kompas 2013, blijkt duidelijk dat heel wat kmo’s 
in een uitdagende marktomgeving opereren. De rendementen staan 
onder druk en hun financiële positie is verzwakt ten opzichte van een 
aantal jaar geleden. 

Om u als ondernemer de nodige inzichten te verschaffen bij het 
sturen van uw onderneming, heeft Deloitte Fiduciaire de Business & 
Finance X-Ray uitgewerkt. Ulrike Debels en Philippe Artois lichten 
toe hoe dit werkinstrument kmo’s ondersteunt bij het maken van 
strategische keuzes.
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Philippe: De antwoorden op deze vragen vereisen 
een degelijke cijfermatige onderbouw, risico-
inschatting en een aantal financiële projecties. Zo 
worden voor de verschillende scenario’s onder meer 
de break-even omzet, de minimale prijszetting en 
kostenstructuur alsook de evaluatie van de hieraan 
verbonden bancaire verplichtingen bepaald. De 
financiële implicaties van strategische keuzes mogen 
niet onderschat worden en kunnen verrassende 
resultaten opleveren. 

Ulrike: We leveren de gevraagde inzichten, prioritaire 
aanbevelingen en een concreet actieplan. Bovenal zijn 
we een klankbord voor de ondernemer bij het nemen 
en uitvoeren van een aantal belangrijke beslissingen.

Wat maakt de Deloitte Business & Finance 
X-Ray zo relevant in de belissingen van de 
ondernemer? 
Ulrike: De financiële conditie van de onderneming 
wordt vanuit verschillende invalshoeken geëvalueerd 
en bijgestuurd. Enerzijds biedt de X-Ray de 
nodige inzichten voor de verschillende interne 
verantwoordelijkheidslijnen. Zo wordt er voeding 
gegeven voor commerciële, operationele en financiële 
actieplannen. Daarnaast stellen de gemaakte keuzes 
en financiële projecties de ondernemer in staat het 
nodige vertrouwen te bevestigen of te herstellen bij 
zijn banken en externe financiers. Het opstellen van 
een gefundeerd businessplan zal hierbij de nodige 
rust bij de financiers creëren. 

Philippe: De Business & Finance X-Ray geeft zicht 
op de onderliggende dynamiek in de cijfers uit het 
verleden en stuurt de toekomst van de onderneming. 
Er wordt vertrokken van de unieke bouwstenen die 
eigen zijn aan de organisatie, zijnde een specifieke 
marktfocus, productie-apparaat, overhead, 
financieringsstructuur, etc. en deze worden via 
verschillende scenario’s in discussie gebracht. 

Wanneer is het voor een onderneming het 
geschikte moment om een beroep te doen op 
de Business & Finance X-Ray?
Philippe: Het is van belang om tijdig te interveniëren. 
Het uitvoeren van bepaalde commerciële en 
operationele acties vereist immers de nodige 
voorbereiding en leidt niet in één dag tot de 
gewenste effecten. Bovendien verhoogt een tijdige 
tussenkomst de slaagkans op het verkrijgen van de 
eventuele bancaire of niet-bancaire financiering. 
Deze tijd geeft de onderneming de nodige zuurstof 
om haar rendement en terugbetalingscapaciteit te 
versterken. 

Business & Finance X-Ray 

Testimonial
Annabel Textiles: “Verhuis naar centrale site was een must”
Annabel Textiles is al verschillende decennia actief in de textielsector, in 
het weven van jacquard meubelstoffen en gordijnstoffen. Het bedrijf 
beschikt over hoogtechnologische machines, een eigen ontwerpafdeling en 
productielaboratorium. Door hun unieke kwaliteit, knowhow en jarenlange 
expansie staat Annabel stevig op de Belgische en Europese kaart. 

Door de stagnerende verkopen en toenemende margedruk van de voorbije 
jaren, klopte Annabel Textiles bij Deloitte Fiduciaire aan voor de uitvoering van 
de Business & Finance X-Ray. “De financiële performantie in de textielsector 
staat al een aantal jaar onder druk en dat voelt ieder bedrijf. We wilden daarom 
nagaan hoe we meer ons intern rendement konden optimaliseren” verklaart 
managing director Sophie Derumeaux. 

 “Door een beter inzicht te krijgen in de werkelijke rentabiliteit bij onze klanten 
en hun afgenomen productgamma hebben we onze kostenstructuur beter 
onder controle gekregen. Aansluitend hebben we een aantal structurele 
veranderingen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld de verhuis naar één centrale 
productiesite. Stapsgewijs implementeren we ook de herpositionering naar onze 
klanten.”

“Deloitte Fiduciaire is vertrouwd met ons als familiale onderneming en de 
sector waarin we opereren. Vanuit hun ervaring waren zij voor ons de geschikte 
partner om de denkoefening over ons toekomstig businessmodel te begeleiden.”

Niet het buikgevoel, maar een degelijke 
financiële doorlichting bepaalt de relatie 
tussen de ondernemer en zijn 
stakeholders en financiers. De Deloitte 
Business & Finance X-Ray is het 
objectieve werkinstrument en kompas 
in die relatie.
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Technologietoppers troef 
op Fast50 Award Ceremony

CMOSIS

De Deloitte Technology Fast50 is een verkiezing van 
de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven van 
de Benelux, en houdt rekening met de omzetcijfers 
van de laatste vijf jaren. De competitie is in het 
leven geroepen om ondernemende, snelgroeiende 
technologiebedrijven met hoofdzetel in België en 
Nederland te promoten, aan te moedigen en hun 
uitmuntende groei te lauweren. De deelnemende 
bedrijven komen zowel uit de publieke als private 
sector, vertegenwoordigen een of meerdere 
technologiesegmenten en bestaan langer dan vijf jaar. 
De Amsterdamse payment serviceprovider Adyen is het 
snelstgroeiende bedrijf met een omzetstijging van een 
dikke veertienduizend procent.

Bedrijven uit diverse technologiesegmenten waren in oktober 
opnieuw talrijk aanwezig op de Fast50 Award Ceremony in 
Eindhoven. Naar jaarlijkse gewoonte werd tijdens een galadiner 
de ranking van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven 
van de Benelux bekendgemaakt. Ondanks de zwakke algemene 
economische groeiverwachtingen, lagen de groeipercentages heel 
hoog en doken veel nieuwe bedrijven op in de Fast50-ranglijst. 

Fast50

Top 5 Locatie Groei

1 Ayden Amsterdam (NL) 14.284 %

2 Improve Digital Amsterdam (NL) 8.662 %

3 Greenpeak 
Technologies

Utrecht (NL) 5.340 %

4 CMOSIS Antwerpen (B) 4.098 %

5 Payroll Works Amsterdam (NL) 3.975 %

De andere Belgen in de top 50

8 Layerwise Leuven 2.856 %

10 iText Software Group Destelbergen 2.625 %

11 Basalte Merelbeke 2.449 %

14 Destiny Zaventem 1.676 %

16 Fishing Cactus Bergen 1.343 %

19 Belighted Louvain-la-Neuve 1.155 %

35 OpenERP Brussel 636 %

46 GeoSea Zwijndrecht 448 %

48 Openway Europe Mont-Saint-
Guibert

418 %
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Award ceremony

Tien Belgen met snelle groei
De Belgische winnaar van deze Fast50 editie is 
CMOSIS, een Antwerpse producent van beeldsensoren 
die aan de basis liggen van digitale camera’s. Met een 
groeipercentage van 4098 % eindigde het op de vierde 
plaats in de totale ranglijst. De andere genomineerde 
bedrijven zijn Basalte, Belighted, Destiny, Fishing 
Cactus, iText Software Group, GeoSea, Layerwise, 
OpenERP en Openway Europe. Als bedrijf dat de 
hoogste omzet optekende uit de ranking – meer 
dan 200 miljoen euro - kreeg GeoSea, constructeur 
van grote off-shore installaties, dit jaar opnieuw 
speciale erkenning en vertegenwoordigde hiermee 
maar liefst een derde van de totale omzet van de 50 
genomineerden samen. 

Luc Van Coppenolle, partner bij Deloitte en program 
leader voor Fast50 België: “Net als vorig jaar liggen 
de groeipercentages uitzonderlijk hoog. De winnaar 
tekent een groeipercentage op van maar liefst vijf 
cijfers. Daarnaast stijgt het aantal Belgische deelnemers 
gestaag: dit jaar werden er 10 mooie Belgische 
bedrijven genomineerd, van 3D printing-specialisten 
en game ontwikkelaars tot off-shore installateurs. 
De technologische sector is erin geslaagd om zich 
sterk te houden in een economisch zeer uitdagende 
omgeving.”

Technologiesector in beweging
Veel bedrijven zijn dit jaar voor het eerst genomineerd 
voor de Fast50 lijst. “Wat ons betreft is dit een 
heel positieve ontwikkeling en het laat zien dat de 
technologiesector in Nederland en België nog volop in 
beweging is. Ieder jaar zien we veel internetbedrijven 
terug in de lijst van genomineerden. Zij blijven 
dominant aanwezig. Daarnaast zijn ook software- en 

telecombedrijven goed vertegenwoordigd en vinden 
we een aantal hightechbedrijven terug in de lijst”, 
blikt Van Coppenolle terug. “De interesse was ook 
geografisch heel verspreid, wat weerspiegeld wordt 
in de goede mix aan Vlaamse, Brusselse en Waalse 
bedrijven.” In de huidige economische conjunctuur zijn 
vele bedrijven nochtans niet fors gegroeid. Dat heeft 
talloze bedrijven echter niet belemmerd een poging te 
wagen om een plaatsje in de Fast50 te bemachtigen. 

De genomineerde Fast50 bedrijven doen automatisch 
mee aan de Deloitte EMEA Fast500, die op 28 
november plaatsvond in Londen. In deze lijst van de 
500 snelst groeiende technologiebedrijven die 24 
landen uit de EMEA-regio telt, dragen 12 bedrijven het 
Belgische etiket. 

2013 Rising Star Award
Opkomende innovatieve bedrijven die minder dan 
vijf jaar bestaan, dongen mee naar de Rising Star 
Award. Deze trofee is bedoeld voor jonge beloftevolle 
bedrijven en wordt uitgereikt door een onafhankelijke 
jury die de kandidaten beoordeelt op omzetpotentie, 
schaalbaarheid en innovatiekracht. Net zoals vorig 
jaar kreeg de jury een reeks ijzersterke elevator pitches 
voorgeschoteld. Onder de tien genomineerden 
bevonden zich de drie Belgen Limecraft, NGData en 
Oxypoint, die uiteindelijk de duimen moesten leggen 
voor het Nederlandse Bright Computing, dat de Rising 
Star Award 2013 aan haar palmares mocht toevoegen. 

Voor meer informatie, persartikels en beeldmateriaal, ga naar 

www.fast50.be 



Fast50

“Wij kapitaliseren op ervaring die niemand heeft”

CMOSIS spant 
‘Belgische’ 
groeikroon
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Met een groei van 4098 % eindigde de Belgische finalist 
CMOSIS op de vierde plaats in de Fast50 Benelux-ranglijst. 
Het technologiebedrijf pioniert met haar gespecialiseerde 
computerchips, bestemd voor camera’s in geavanceerde 
medische en industriële machines, ver buiten de 
landsgrenzen. “De technologische voorsprong die we in onze 
niche hebben opgebouwd, is vrijwel onmogelijk bij te benen 
in enkele jaren tijd”, claimt CEO en mede-oprichter Luc De 
Mey (foto). 

Wat onderscheidt CMOSIS van andere bedrijven die 
sensortechnologie aanbieden?
Luc De Mey: Wat high-end cmos-sensoren betreft, zijn we vrij 
uniek in de wereld. Slecht 1 à 2 % is voor de Belgische markt, de 
rest is bestemd voor export. Bovendien gaat onze technologie 
vrij ver terug. Meer dan 25 van onze mensen zijn vanaf 1984 bij 
het technologiebedrijf Imec begonnen met de ontwikkeling van 
beeldsensoren, waardoor we veel ervaring kapitaliseren die niemand 
heeft en waarop we voortbouwen. De goede samenwerking tussen 
CMOSIS en Imec zorgt voor een echte kruisbestuiving, wat veel 
projecten op vlak van beeldsensoren ten goede komt.

Van een nichespeler gesproken … 
Luc De Mey: Inderdaad, door ons van meet af aan uitsluitend te 
concentreren op high-end beeldsensoren, zijn wij geen concurrent 
van onze klanten die hierrond camera’s bouwen. De lange aanlooptijd 
tot lancering op de markt zorgt voor een onnavolgbare voorsprong. 
De markt is ook heel taai: sensoren die we begin deze eeuw hebben 
ontwikkeld, zijn nog steeds competitief. Dat is het vliegwiel dat in 
deze onderneming zit. Het is moeilijk om het op gang te brengen, 
maar eens het draait, gaat de rest als vanzelf.

Met zo’n spectaculaire groeicijfers lag een overwinning 
wellicht binnen de verwachtingen?
Luc De Mey: Wij waren heel verrast, we hadden totààl geen benul. 
Eigenlijk hebben wij tijdens het event pas ontdekt wat Fast50 is. Vorig 
jaar haalden we een omzet van 12 miljoen, dit jaar 40 miljoen. Naast 
een sterke groei maken we dus ook serieuze winst.

Heeft de Fast50 publiciteit opgeleverd voor uw bedrijf? 
Luc De Mey: Absoluut. En van kanten die we niet verwacht hadden. 
Andere bedrijven stellen ons nu al de vraag wat ze moeten doen om 
mee te doen. Ik heb enkel mijn cijfers opgestuurd en toen ging de 
bal vanzelf aan het rollen. Eigenlijk moet je daar niet veel moeite voor 
doen en krijg je er een hoge return voor terug.

Hoe kunnen jullie dergelijke groei volhouden? 
Luc De Mey: De ontluikende markt is enorm en de concurrentie 

schaars. Anderzijds is het een uitdaging om die groei zelf te 
financieren, dat vereist fine-tuning. We gaan soms niet snel genoeg 
omdat we niet sneller kunnen, door de beperking in kapitaal dat we 
ter beschikking hebben.

CMOSIS bestaat amper 5 jaar, maar telt nu al meer dan 60 
medewerkers. Hoe trekken jullie nieuw talent aan?
Luc De Mey: Dat is het grootste probleem. Zoiets lukt niet via 
zoekertjes in kranten of headhunters. Maar doordat wij werken voor 
een nichemarkt, kent iedereen elkaar. Wij hebben ook heel goede 
contacten via universiteiten wereldwijd. Ondertussen werken hier 
acht nationaliteiten die hun master of doctoraat ergens hebben 
behaald en naar Antwerpen willen komen werken. Ons product is 
zò gespecialiseerd, dat je via uw studies al in aanraking moet zijn 
geweest met die technologie. De internationale uitstraling van de 
Fast50 Award kan ons in dit opzicht ook van pas komen.

Biedt België dan een vruchtbare voedingsbodem voor 
technologiebedrijven als CMOSIS? 
Luc De Mey: In tegenstelling tot Silicon Valley is het hier veel 
moeilijker om mensen te doen moven tussen bedrijven en kapitaal 
te vinden. Zo’n investeringsklimaat, dat bestaat hier niet. Anderzijds 
doen de Vlaamse overheid en het IWT (Agentschap voor Innovatie 
door Wetenschap en Technologie) heel wat moeite om bedrijven 
zoals het onze te ondersteunen. Neem nu de recente maatregel tot 
vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ten voordele van 
het wetenschappelijk onderzoek. Dat helpt enorm om mensen aan te 
trekken.

‘Wij zijn gedoemd tot innovatie’, zei collega-oprichter Lou 
Hermans onlangs in de pers. Hoe geeft CMOSIS invulling aan 
het begrip innovatie?
Luc De Mey: Just by doing it. Continu wordt hier geïnnoveerd aan 
een aanhoudend ritme. Telkens als je een design gemaakt hebt, merk 
je dat je bepaalde dingen anders had moeten doen. De toegang tot 
nieuwe fabs, andere technologieën, … wakkert dit nog verder aan.

Hoe ziet de toekomst van CMOSIS eruit? 
Luc De Mey: In 2007 en 2009 hebben wij geld opgehaald bij 
durfkapitalisten en private equity. Onze oplossing is een soort 
managementbuy-out waarbij we met behulp van het Amerikaanse TA 
Associates, een van de grootste investeringsfondsen ter wereld, de 
bestaande financiële aandeelhouders uitkopen. Wij blijven dan zelf 
als management ook aandeelhouder en kunnen verder onze strategie 
blijven ontwikkelen. We hadden graag het bedrijf verankerd in 
Vlaanderen, maar daar zijn geen middelen voor gevonden. Sinds kort 
is CMOSIS dus niet langer puur Belgisch, maar wel meer dan ooit een 
wereldspeler. 
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Credit management
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Credit management:
Cash is king en klant is koning 

Voor de levering
Het beoordelen van de debiteurenrisico’s en de 
kredietwaardigheid gaan de leveringen vooraf en 
kunnen zowel door een externe partij als een intern 
systeem worden uitgevoerd. Een kredietverzekeraar 
of een kredietbureau aanstellen of een ERP-pakket 
installeren, behoort tot de mogelijkheden. 

Na de levering
Nadat de leveringen verstuurd zijn, moeten de 
handelsvorderingen worden opgevolgd. 
Een optimale facturatie houdt rekening met de 
incotermen, correcte algemene voorwaarden en 
btw-voorwaarden om disputen te vermijden.
De credit controller is verantwoordelijk voor de 
administratieve en commerciële opvolging van 
openstaande vorderingen zoals o.a. ageing, DSO 
(day sales outstanding- of het aantal dagen dat u 
erover doet om een factuur te innen), telefonische en 
schriftelijke aanmaningen. 

Wanneer een minnelijke schikking niet mogelijk is, 
moet juridische actie ondernomen worden. Een 
betalingsbevel door een advocaat of een bericht van 
de gerechtsdeurwaarder heeft vaak een doeltreffend 
effect op het gedrag van de klant. Kan de invordering 
niet afgedwongen worden, rest niks anders dan de 
schuld af te schrijven en het dossier te documenteren 
voor fiscale doeleinden of juridische afwikkeling van 
faillissements- of WCO-proces.

Een win-win situatie: De koninklijke weg naar 
een evenwicht tussen cash en klant!
Het streven naar een zo laag mogelijke DSO (“Cash 
is king”) sluit een gerichte klantenaanpak (“Klant is 
koning”) niet uit. Debiteurenbeheer mag zich dus 
niet enkel focussen op het versoepelen van het 
betaalproces, maar moet ook ruimte maken voor 
een betere communicatie met de klant en wederzijds 
begrip. Om die relatie te waarborgen is een goed 
klantenbeleid aan de orde en moet verantwoord 
worden omgegaan met risico’s en betalingstermijnen. 

In tijden van crisis staat werkkapitaal, kasbeheer en een goed klantenbeleid hoog op de agenda. 
Het is een uitdaging om deze drie aspecten in balans te houden en tot een mooi bedrijfsresultaat te 
komen. Een belangrijk gegeven hierin is debiteurenbeheer, een financieel en administratief proces 
om tijdig betaald te worden door klanten.
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KMO Kompas: 

Belgische kmo’s noteren 
omzetverlies, verhogen  
nog eigen financiering en 
blijven 40 % minder 
waard dan voor de crisis

Helft kmo’s ziet omzet dalen in 2012
In 2012 heeft slechts 44 % van de kmo’s een reële 
omzetgroei - waarbij de groei de inflatie overtreft - kunnen 
realiseren. Zowat alle sectoren hebben het voorbije jaar 
in de klappen gedeeld. Maar liefst 57 % van de bedrijven 
actief in de bouwsector werd radicaal geconfronteerd met 
een omzetdaling. Ook binnen de handel en de industrie 
zag meer dan de helft van de bedrijven de omzet krimpen. 
Enkel de dienstensector wist de schade enigszins te 
beperken. Hier noteerden ‘slechts’ 4 op de 10 kmo’s een 
omzetverlies.

De helft van de bedrijven die de omzet zag verminderen, 
noteert een omzetdaling van minstens 9,1 %. Een kwart 
van deze groep ondernemingen zag de omzet zelfs dalen 
met 21 % of nog meer. Hiertegenover staat dat de helft 
van de groeibedrijven de omzet zag stijgen met maximaal 
8,8 %. Het omzetverlies overstijgt bijgevolg ruimschoots de 
omzetgroei.

Mede hierdoor komt zowel het operationeel als het 
financieel rendement van de Belgische kmo verder onder 
druk te staan. Het operationeel rendement (lees: EBITDA 
op omzet) is voor het tweede jaar op rij gedaald van 8,7 % 
eind 2010 tot 8,2 % eind 2012. Ook het netto financieel 

rendement is de voorbije 2 jaar systematisch gezakt van 
8,1 % eind 2010 tot 7,1 % eind 2012.

Aantal ondernemingen dat investeert  
historisch laag
In 2007, het laatste jaar voor het losbarsten van de 
financieel-economische crisis, heeft 66 % van de kmo’s 
nog investeringen verwezenlijkt. Eind 2012 is het aantal 
bedrijven dat investeerde teruggevallen tot 58 %. Ook het 
aantal ondernemingen dat netto gedesinvesteerd heeft, is 
met 23 % historisch hoog. Een positieve noot is wel dat het 
investeringsbudget bij de investerende ondernemingen met 
22 % gestegen is en nu in doorsnee 41.100 EUR bedraagt. 
Wellicht betreft het hier vooral noodzakelijke investeringen, 
die de voorbije crisisjaren al herhaaldelijk uitgesteld 
werden.
 
Helft kmo’s draagt meer dan een derde operationele 
kaswinst af aan belastingen en RSZ
De fiscale impact telt alle fiscale en parafiscale lasten 
samen en meet hoeveel een onderneming afdraagt 
aan de overheid. Het overheersende belang van de 
werkgeversbijdragen - goed voor 63,7 % van de totale 
fiscale impact - springt onmiddellijk in het oog. 

Tweede belangrijkste component in rij is de 
vennootschapsbelasting, goed voor 23,5 % van de totale 
fiscale impact. 

Het KMO Kompas, dat dit jaar voor de negende 
keer opgemaakt werd, meet de impact 
van de voorbije crisisjaren op de financiële 
performantie van de Belgische kmo’s en brengt 
de fiscale druk op de Belgische kmo’s in kaart.
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Hoeveel belasting betalen vennootschappen nu?
De helft van de winstgevende bedrijven betaalde in 
2012 minstens 26,7 % vennootschapsbelasting op haar 
boekhoudkundige winst. Een kwart van hen betaalde 
zelfs meer dan het normale tarief van 33,99 %. Binnen 
de dienstensector betaalt een kwart van de bedrijven 
maar liefst een tarief vennootschapsbelasting van 
35,6 % of meer. Een verklaring hiervoor vinden we 
onder meer in het tekort aan fiscale incentives voor 
deze sector en de massa aan verworpen uitgaven. 
Zelfs de doorsnee managementvennootschap, die 
momenteel sterk geviseerd wordt, betaalde 32,5 % 
vennootschapsbelasting in 2012.

Sterkte Belgische kmo’s blijft eigen 
financieringsgraad
De doorsnee Belgische kmo geniet van een ijzersterke 
reële solvabiliteit en heeft deze het voorbije jaar nog 
verder weten te versterken. We berekenen de reële 
solvabiliteit van de onderneming door het eigen 
vermogen te verruimen met de (achtergestelde) leningen 
en rekeningen-courant van aandeelhouders, vennoten, 
bestuurders en zaakvoerders.

Eind 2011 bedroeg de reële solvabiliteit van de 
doorsnee kmo 48,3 %. Eind 2012 is deze verhouding 
verder gestegen tot 51,7 %. Een kwart van de kmo’s 
financiert zich zelfs voor 74,4 % of meer met eigen 
middelen. Hiermee vormen de eigen aandeelhouders 
en bestuurders/zaakvoerders absoluut de belangrijkste 
vermogensverschaffers van onze Belgische kmo’s.

Kmo’s nog steeds 40 % minder waard  
dan voor crisis
Hoewel de doorsnee kmo eind 2012 3 % waarde 
herwonnen heeft ten opzichte van 2011, noteert deze 
nog steeds een gecumuleerd waardeverlies van 39 % ten 
opzichte van 2007, het laatste jaar voor het losbarsten 
van de financieel-economische crisis. 

Zowel de dienstensector als de handel hebben een 
stuk waardeverlies van de vorige drie jaar kunnen 
recupereren. De bouw en de industriële sector blijven 
echter waardeverlies opstapelen. Binnen de bouwsector 
ziet de helft van de ondernemingen haar waarde verder 
wegzakken tot minder dan 48 % van voor de crisis. De 
waarde van de doorsnee industriële onderneming is zelfs 
gekrompen tot 44 % van de pre-crisis waarde.

Q1
Q2 = 

mediaan
Q3

Alle vennootschappen 9,0% 26,7% 33,9%

Exploitatievennootschappen 11,3% 27,2% 33,9%

Bouw 7,4% 21,2% 30,7%

Diensten 18,3% 30,1% 35,6%

Handel 9,0% 26,6% 33,4%

Industrie 12,2% 24,0% 32,0%

Managementvennootschappen 19,3% 32,5% 36,1%

Holding en patrimoniumvennootschappen 3,8% 18,0% 30,5%

Vennootschapsbelasting / Bruto boekhoudkundige winst

Voor het aanvragen van een gedrukt 
exemplaar van de studie of consultatie van 
de uitgebreide analyse en cijfers per sector 
kan u terecht op onze website

www.kmokompas.be 



Grote spelers in de hightech nemen steeds vaker start-ups over. Maar ook gevestigde waarden uit 
allerhande sectoren sluiten zich aan bij grotere spelers in hun markt.
Wat drijft een ondernemer om zijn bedrijf te verkopen?

Dossier acquisitie
Schaalvergroting voor de ene, 
loslaten voor de andere

Veelal ligt een opvolgingsproblematiek aan de 
basis. Doordat veel babyboomers binnenkort de 
pensioensleeftijd bereiken, zal de dealflow gedurende 
de komende jaren toenemen. Maar we zien ook meer 
ondernemers die “zin in iets nieuws” hebben. De 
tijd waarin een ondernemer getrouwd was met zijn/
haar bedrijf is voorbij en er is een stijging merkbaar 
in het aantal “serial entrepreneurs”. Ten slotte kan 
een verkoop aan een grote sectorspeler de enige 
mogelijkheid zijn om verder te kunnen groeien. 

Door het sombere economische klimaat van de 
voorbije jaren hebben veel grote groepen hun 
risicovolle investeringen uitgesteld. Er komt stilaan 
meer en meer druk van aandeelhouders om de 
opgepotte cash aan te wenden. Doordat een 
sectorspeler synergieën en schaalvoordelen kan 
creëren, zal hij potentieel een hogere overnameprijs 
bieden dan private investeerders of fondsen die 

zich baseren op het autonoom rendement van het 
bedrijf. Complementariteit in gebruikte technologie of 
marktsegment zetten grote overnemers vaak aan om 
een goede prijs te bepalen.

Hierna spreken we met Marc Van Gestel en Philippe 
Joassart, ex-aandeelhouders van respectievelijk 
Jamadata en Kenomar. 

Dossier acquisitie

Jamadata
Het softwarebedrijf Jamadata uit Geel biedt 
software en diensten aan voor facturatie, 
boekhouding en POS-systemen, voornamelijk 
toegespitst op het segment van drankenhandelaars. 
In deze welomlijnde nichemarkt kan het terugvallen 
op een loyaal klantenbestand. De broers-oprichters 
Jan en Marc (JaMa) Van Gestel besloten zeer 
recentelijk om hun zaak over te laten onder 
begeleiding van het M&A-team van Deloitte 
Fiduciaire.

Kris Claessens
kclaessens@deloitte.com

Jan Delcroix
jdelcroix@deloitte.com

Jean-Michel Noë
jnoe@deloitte.com
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“Het was een 
confrontatie om het 
bedrijf los te maken 
van onszelf.”
Marc Van Gestel, Jamadata
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Dossier acquisitie

De grootste uitdaging?  
In het hoofd van de overnemer kruipen
Als marktleider in haar sector bekleedt Jamadata 
een unieke marktpositie. Waarom hebben jullie 
beslist om de zaak over te laten? 
Marc: Ons zusterbedrijf eMailMasters.com verricht 
dataverwerking voor de drankensector en moest 
hiervoor samenwerken met andere softwareleveranciers 
die vreesden dat hun softwarepakket zou worden 
weggeconcurreerd door dat van Jamadata. Voor 
buitenstaanders was het soms moeilijk om het 
onderscheid tussen onze twee firma’s te zien. Mijn broer 
gaf ook aan om er op termijn mee te willen ophouden. 
Maar vooral, onze klanten rekenen er op dat onze 
software blijft bestaan, waardoor je nadenkt over de 
continuïteit van je bedrijf. Toen hebben we beslist om 
een overnemer te zoeken.

Hoe start zo’n overnameproces? 
Marc: We zijn het gesprek aangegaan met onze 
vertrouwenspersoon Jan Delcroix die ons al jaren 
begeleidt. Daarna hebben we samen met Kris Claessens 
van het Deloitte Fiduciaire M&A team de bedrijven 
waarmee we een strategische fit zagen, in kaart 
gebracht. Voor ons waren continuïteit naar klanten en 
personeel cruciaal. Vervolgens werden de kandidaat-
overnemers geïdentificeerd en benaderd.

Wat was voor u het grootste knelpunt? 
Marc: Confronterend was het om het bedrijf los te 
maken van onszelf. Wij hebben onze zaak altijd gerund 
als kmo, waarbij de omgang en samenwerking met 
de klanten centraal stond. Cijfers waren niet alleen 
bepalend. Maar als je een overnemer zoekt, spelen uw 
EBITDA, zakencijfer, ratio’s, … wel degelijk een grote 
rol. Wij wezen de kandidaat-overnemers op de vele 
opportuniteiten, maar leerden snel de manier waarop 
een overnemer naar een bedrijf kijkt. 

Wat wij beschouwden als een bagatel, kon voor de 
geïnteresseerde overnemer van groot belang zijn. Het 
overnamepalet is vaak financieel gekleurd, terwijl ik altijd 
vanuit mijn buikgevoel heb gewerkt. Als ingenieur wil je 
immers met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk 
bereiken.

Wat was doorslaggevend in de keuze van een 
kandidaat-overnemer? 
Marc: Dezelfde marktfilosofie was van primordiaal 
belang. Ook proximiteit speelt een rol, want je wil je 
personeel geen honderd kilometers laten verhuizen. We 
waren verwonderd dat sommigen niet geïnteresseerd 
reageerden, terwijl wij de complementariteit meenden 
te zien. De sterke interesse van het nabijgelegen M-Soft 
verraste ons positief. De acquisitie door deze grotere 
softwaregroep helpt uiteraard om ons marktleiderschap 
te handhaven en het groeipotentieel te garanderen.

Was het moeilijk om Jamadata los te laten? 
Marc: Het klikt gelukkig goed met de overnemer en de 
focus ligt niet enkel op het financiële. Hoe dan ook ga je 
door een zeker rouwproces, maar we worden nog even 
betrokken tijdens de transitiefase, wat ons de tijd geeft 
om los te laten.

Hoe reageerden uw klanten op deze overname? 
Marc: We hebben geen negatieve reacties gekregen. 
Het enige heikele punt was dat we drie dagen voor de 
overname een contract binnenhaalden bij een nieuwe 
klant, maar we hadden nog geen overeenkomst op 
papier getekend. Op het moment dat het persbericht 
van onze overname werd uitgestuurd zijn we met de 
overnemer naar de nieuwe klant getrokken, die positief 
reageerde. Een reden te meer om aan te nemen dat het 
plaatje klopt en we de juiste beslissing hadden genomen.
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Wie was Kenomar en waarom werd beslist om 
samen te gaan met een andere groep? 
Philippe Joassart, gedelegeerd bestuurder: 
Kenomar is een Luiks bedrijf met een eenvoudig 
concept: aan de Belgische grootdistributie een 
assortiment non-foodrayons aanbieden, gericht op 
modeaccessoires, die volledig identiek zijn op alle 
verkooppunten en voorzien worden van een volledige 
logistieke service. Wij werken een gamma uit voor 
onze klanten, kopen de goederen en de collecties in – 
voornamelijk in Azië – en bieden aan elk winkelmerk 
exclusieve collecties aan. In het begin waren wij 
de enigen die deze markt professionaliseerden. De 
distributeurs werkten vooral met lokale aankopers. Een 
keten kon gemakkelijk een leverancier per stad of per 
provincie hebben. Ons concept sloeg erg snel aan bij de 
grootdistributie over heel België. 

Kan men zeggen dat Kenomar de Belgische 
markt geprofessionaliseerd heeft?
Philippe: Ja, dat verklaart ook het snelle succes. Wij 
richtten ons op de winkelketens. Onze eerste klant 
telde toen een zestigtal winkels. Met onze tweede klant 
hebben wij het aantal winkels verdubbeld. Met elk 
nieuw akkoord verdubbelden wij nagenoeg in omvang. 
Het was een trapsgewijze groei, helemaal niet lineair. 
Zo sleepten wij Trends Gazellen in de wacht en nog 
andere eervolle onderscheidingen, omwille van onze 
bliksemsnelle groei. 

Qua omzet ging u van nul naar …
Philippe: Wij hebben deze onderneming met enkele 
vrienden opgestart en al snel bereikten wij met 
onze eerste klant een omzet van ongeveer twee 
miljoen euro. Wij moesten aanpassingen doorvoeren, 
personeel aanwerven, auto’s kopen, werkplaatsen 
zoeken,... Daarbij was het van essentieel belang om 
niet alles op één kaart te zetten. En in de Belgische 
grootdistributie hebben een twintigtal klanten 95 % 
van het marktaandeel. Wij hebben geprobeerd om 
nieuwe klanten te winnen, met een voorkeur voor 
overnames. Kleine ondernemingen moeten vechten 
om te overleven. Wij hebben dus systematisch kleinere 
actoren benaderd met een gelijkaardig businessmodel 
als het onze. Het doel: synergieën vinden en aan 
schaalvergroting doen.

Welke strategische gedachte stuurde, na deze 
success story, de volgende actie? 
Philippe: Wij hadden de limiet bereikt van ons 
menselijk én financieel kapitaal. Ofwel moesten we 
nog groter worden en de concurrentie op Europees 
niveau aangaan, ofwel was het tijd om wat we hadden 
opgebouwd, over te laten aan een grotere speler. 
Momenteel hebben de belangrijkste concurrenten zich 
gevestigd in België met kolossale middelen en een 
concurrentieel aanbod tegenover dat van Kenomar. Het 
had geen zin om te denken dat we deze internationale 
concurrenten de strijd konden aanbinden. Het overleg 
met Deloitte heeft die indruk gesterkt. Het was beter 

Om het voortbestaan van zijn onderneming te verzekeren, stond 
Philippe Joassart voor de keuze om zijn concurrenten de oorlog te 
verklaren, of Kenomar over te dragen aan een overnemer van formaat. 
Hij koos voor de vreedzame oplossing en verzocht Deloitte om hem in 
deze overgang te begeleiden. Zijn onderneming gaat voortaan samen 
met Smartwares, een grote speler op de Europese distributiemarkt. Een 
terugblik naar deze geslaagde overname.

Wanneer de 
concurrentie 
te sterk 
wordt
Luiks bedrijf voor 
non-foodaccessoires 
gaat over naar 
Europese groep

Dossier acquisitie
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om deze activiteit over te dragen zolang er nog niet te 
veel marktaandeel verloren was.

Hoe is deze transactie verlopen? 
Philippe: Samen met Deloitte hebben wij de 
identiteitskaart van Kenomar opgemaakt: de 
onderneming, de gamma’s, de klanten, het personeel,  
de financiële situatie … Deloitte heeft de markt van 
nationale en Europese doelgroepen benaderd die onze 
activiteit eventueel zouden willen overnemen en heeft 
ons een lange lijst van actieve kandidaten in Europa op 
de markt voor de distributie van non-foodaccessoires 
voorgesteld. Het voordeel met Deloitte Fiduciaire is dat  
de internationale bekendheid van deze groep je de nodige 
legitimiteit biedt bij een overnemer, waardoor deze 
gerustgesteld is omdat hij weet dat de tussenpersoon een 
betrouwbare instelling is. 

De groep Smartwares was uiteindelijk het meest 
geïnteresseerd. Waarom? 
Philippe: In Europa is Smartwares een belangrijke 
distributeur van non-foodartikelen. Zij hebben een 
dertigtal bedrijven. Eén van hun filialen, Nedac Sorbo, 
is leider op de Nederlandse en Engelse markten van 
Kenomar. Zij hebben ook een Belgisch filiaal, Nedac 
Sorbo Belux, met een iets hogere omzet dan de onze, 
en met aanvullende en gemeenschappelijke gamma’s, 
in tegenstelling tot onze concurrenten die in het 
buitenland gevestigd zijn. Nedac Sorbo had een kantoor 
in Breendonk, maar zou zich in een lange en zware 
concurrentiestrijd moeten werpen om leider te worden 
op onze markt van modeaccessoires. De overname van 
Kenomar leverde hen dus een lokaal leiderschap op 
zonder een commerciële strijd te moeten voeren. 

Smartwares heeft een aandeelhouderschap van 
het type private equity. Hebt u een andere aanpak 
ondervonden omdat het Nederlanders zijn en er 
een private-equitygroep achter zit?
Philippe: Het feit dat er een private-equitygroep 
achter zit, was eerst een zware dobber. Deze zijn 
namelijk onderworpen aan een hele reeks economische 
verplichtingen en moeten een doelbedrijf op dezelfde 
manier doorlichten, ongeacht of het om een klein 
of groter bedrijf gaat. De laatste twee kandidaten, 
Franse en Nederlandse, hadden een dataroom en een 
complexe, uitermate grondige due dilligence uitgewerkt. 
Als familiale kmo waren wij verplicht om alle nodige 
documentatie voor te leggen en hen te overtuigen om 
ons over te kopen. Maar uiteindelijk bleek dit een groot 
voordeel omdat je dan over een becijferde, onbetwistbare 
onderhandelingsbasis beschikt. 

Welke uitdagingen waren er nog bij deze 
overname, naast de dataroom en de 
overnameaudit?
Philippe: We moesten een raakvlak vinden tussen 

ons en de overnemer die in de activiteit van Kenomar 
geïnteresseerd was, maar niet in de onroerende activa. 
Dankzij de creativiteit van de mensen van Deloitte werd 
aan ieders doelstellingen tegemoet gekomen. Wij hebben 
uiteindelijk geopteerd voor een overdracht van de activa 
(assets deal) in plaats van een aandelenoverdracht (shares 
deal). Deze optie kwam mij goed uit, want zo kon ik een 
onroerend goed van een zekere waarde behouden, in 
plaats van het voor een prikje aan Smartwares over te 
laten. 

Hoe hebben de klanten het bericht van deze 
overname vernomen? Verandert er voor hen iets? 
Philippe: Wij hebben aan de klanten aangekondigd dat 
de continuïteit van de werkzaamheden verzekerd zou 
worden door Nedac Sorbo. De kracht van Kenomar was 
onze nabijheid en de snelle en persoonlijke klantenservice. 
De klanten zagen nog steeds dezelfde commerciële 
medewerkers en vonden dit erg belangrijk. Wij hebben 
hen gerustgesteld: de overnemer staat economisch 
sterker dan wij en het aanbod zal in de toekomst nog 
uitgebreider zijn. Zij zullen hun voordeel halen bij deze 
verandering. De commercieel directeur van Kenomar is nu 
Sales Manager bij Nedac Sorbo. 

U hebt uw bedrijf zojuist overgelaten. Beschouwt 
u zichzelf als een uitzondering onder de Waalse 
ondernemers? 
Philippe: Neen. Veel kmo’s kiezen deze weg wanneer 
zij aan de limiet van hun mogelijkheden zijn gekomen 
– een banklening krijgen is tegenwoordig nog verre 
van gemakkelijk. De vorige generatie richtte een bedrijf 
op en droeg het over aan hun kinderen. In de huidige 
economische context hebben de kmo’s een veel kortere 
levensduur en een totaal andere financieringsstructuur. 

Eens ondernemer, altijd ondernemer? 
Philippe: Met Kenomar vond ik het geweldig om 
betrokken te zijn bij de opstart van een onderneming en 
er een belangrijke economische speler in de regio van te 
maken. Op mijn 42ste ben ik nog jong genoeg om me 
aan een nieuwe uitdaging te wagen. Samen met twee 
vrienden hebben we zonet een nieuw project gelanceerd, 
deze keer B2C, genaamd Rhinocerostore. Wij verkopen 
eindereeksen en vorige collecties van merkkledij, aan sterk 
verlaagde prijzen, in een privéverkoophal waarvan de 
toegang beperkt is tot de leden. Wij hebben momenteel 
een winkel in Luik, een andere in Charleroi en er zijn al 
andere openingen gepland.

Kenomar had de grenzen van 
haar mogelijkheden bereikt

Dossier acquisitie
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Mariën Meesterbakkers

“Wij geloven vast in de 
toekomst van een 
kwaliteitsproduct”

 Paul Mariën, meesterbakker en ondernemer

Paul Mariën, gedreven in het bakkersambacht en topentrepreneur, gaf ons een rondleiding 
in zijn nieuwe kantoren en ‘state of the art’ productie-eenheid. Het werd een aangename 
ontdekkingstocht over de fundamenten van performant ondernemerschap, maar ook over hoe 
Deloitte Fiduciaire als trusted advisor en een rasondernemer elkaar al decennia lang “vinden”. 

Drie generaties
Molenaarszoon Dictus Mariën startte in 1958 “Bakkerij 
Mariën” in Balen. In 1991 gaf vader Mariën de fakkel 
door aan zijn vier kinderen, van wie de twee zonen de 
ouderlijke bakkerij verhuisden naar het industrieterrein 
in Balen. Huidig zaakvoerder Paul Mariën wordt er 
bijgestaan door zijn echtgenote en drie kinderen. 
De bakkerij is door de jaren heen geëvolueerd 
tot een moderne, efficiënte bakkerij, met een 
productieproces dat in grote mate geautomatiseerd en 
computergestuurd verloopt. “Wij geloven vast in de 
toekomst van een kwaliteitsproduct. We werken met 
ervaren bakkers en willen dag na dag kwaliteit op tafel 
toveren”, aldus Paul Mariën. 

Strategische keuzes afgetoetst
Met een duidelijke visie op de bakkerswereld in 
Vlaanderen besloot Paul Mariën in 2010 in volle 
crisis te investeren in een volledig nieuwe productie-
eenheid. “Het is een duidelijke keuze geweest die haar 

effect op zowel omzetgroei als toegevoegde waarde 
niet gemist heeft. Het stelde ons in staat om de 
productie op vandaag te verdubbelen.” 

Daarmee bevestigt “Bakkerij Mariën” de visie van 
Deloitte over succesvolle bedrijven en vice versa: 
durven kiezen voor groei, gaan voor kwaliteit en dus 
meer waarde, en als kmo snel ageren en beslissen, 
gesteund door een betrouwbare en snel reagerende 
vertrouwenspersoon.

Plannen maken, financiering vinden
Aan Deloitte Fiduciaire, die de groep al meer 
dan 20 jaar begeleidt, werd gevraagd om een 
haalbaarheidsstudie te maken en de financiering te 
begeleiden en te structureren.

Het effect van de geplande investering op rentabiliteit, 
liquiditeit en solvabiliteit werd in kaart gebracht. De 
verschillende groeiverwachtingen en hun effect op 

 



behoefte aan werkkapitaal en terugbetalingscapaciteit 
werden afgetoetst. Ondernemen is risico nemen, 
maar met kennis van zaken. De financiële onderbouw 
bevestigde het geloof in het project bij de ondernemer 
en zijn adviseur. De gezonde financiële structuur van 
het bedrijf liet toe een belangrijk deel van de investering 
zelf te financieren. Voor de overige middelen werd een 
goed onderbouwd investeringsdossier ingediend en 
dat was, gezien de financiële crisis op dat ogenblik, een 
belangrijke stap in het proces. Eenmaal de huisbankier 
zijn vertrouwen bevestigd had, kon Deloitte Fiduciaire de 
passende investeringsstructuur uittekenen die in lijn was 
met de familiale belangen en toekomst. 

In 2011 werd gestart met de werken. In oktober 2012 
werd de nieuwe productie-eenheid in gebruik genomen.

Eenmaal beslist, opvolgen met inzicht
Om het rendement van investeringen en groei goed 
te kunnen opvolgen wilde Bakkerij Mariën over tijdige 
en correcte managementinformatie beschikken. Ook 
dit maakt deel uit van de verdere professionalisering 
van de groep. Het Business Control & IT team van 
Deloitte Fiduciaire werd ingeschakeld om de nodige 
aanpassingen en verfijningen aan het kostprijssysteem 
aan te brengen. Verdere uitbreiding van het ERP-systeem 
zal ook leiden tot automatisering in rapportering en 
opvolging van de relevante KPI’s.

De toekomst is verzekerd zowel wat de capaciteit tot 
groei betreft, als naar opvolging binnen de volgende 
generatie.

De groep Mariën realiseert een geconsolideerde omzet van  
5 mio EUR met 35 medewerkers.

De groep opereert vanuit haar kantoren en productiefaciliteit in Balen  
en heeft eigen vestigingen in Leopoldsburg, Lommel en Geel.

Deloitte analyseerde i.s.m. het VBO meer dan 5.000 ondernemingen,  
om de succesformule van sterk presterende bedrijven te achterhalen  
(zie www.deloitte.com/be/superior-performance). 

De drie strategische keuzes van succesvolle bedrijven:

Revenu (omzet): eerder kiezen voor omzetverhoging  
dan voor kostenreductie. 

Value (waarde): eerder kiezen voor waardecreatie  
dan voor prijsverlagingen. 

Agility (wendbaarheid): eerder snel experimenteren 
met nieuwe ideeën dan tijd te verliezen met uitgebreide 
businessplannen.

1/

2/

3/
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Onroerend goed

Eind 2013 hield Deloitte Fiduciaire een roadshow 
rond een onderwerp dat investeerders blijft 
boeien: onroerend goed. Maar in een wijzigend 
financieel landschap zijn een aantal zekerheden 
rond onroerend goed weggevallen. In de info-
avonden gaven onze onroerend goed specialisten 
vernieuwende inzichten.

Waarom investeren in onroerend goed?
Investeerders kiezen voor onroerend goed omdat ze 
geduldig en gemiddeld zijn. Kortetermijngewin en 
superrendementen zijn geen goede verwachtingen. 
Onroerend goed is interessant omdat het zich vaker 
leent tot een eigen inschatting van het risico, wat bij 
andere beleggingen volledig moet overgelaten worden 
aan beleggingsadviseurs. Men kent het onroerend goed 
(in tegenstelling tot de bedrijven waarin men belegt via 
fondsen), men kan de staat van het onroerend goed 
verifiëren (wie kent de status echt van een aandeel?) 
en vooral, men kan beoordelen of de locatie in orde is. 
Locatie is een eenvoudige maar heel determinerende 
factor. Een uitstekende locatie doet het risico 
exponentieel dalen.

Wat bemoeilijkt investeren in onroerend goed?
Er zijn barrières, maar gelukkig ook antwoorden. 
Illiquiditeit en fiscale lasten worden opgevangen door 
passende structuren op te zetten. Wie verder op zijn 
eentje wil gaan investeren in een appartementje, moet 
zich op een juridisch sluitende manier verenigen met 
co-investeerders. Hoe omvangrijker de middelen die 
men kan inzetten, des te meer type investeringen 
binnen het bereik komen. Wie investeert in industrieel 
of commercieel onroerend goed heeft acces tot 
rendementen die hoger liggen dan in de residentiële 
markt. En last but not least, de appetijt van de banken 

voor onroerend goed financiering, neemt af. En dus zijn 
alternatieve vormen van financiering in volle opgang.

Innovatief model voor in de bouwpromotie
De vastgoedspecialisten van Deloitte Fiduciaire 
stelden het grondbankmodel voor in de residentiële 
woningbouw. Een toenemend aantal investeerders 
met financiële middelen zoeken alternatieven voor 
bancaire beleggingen. Het model connecteert 
hen met projectontwikkelaars via juridisch veilige 
structuren. Het model biedt antwoord op de schaarser 
wordende bankfinanciering en de lange termijnen 
die projectontwikkelaars moeten overbruggen tussen 
aankoop van reservegronden en de verkoop van de 
residentiële woningen. 

Leren van private equity
Nu de gestegen roerende voorheffing de uitkering 
van winsten uit ondernemingen naar particulieren 
fors duurder maakt, is men op zoek naar methoden 
om te investeren in onroerend goed projecten zonder 
eerst middelen naar de privésfeer te halen. Tegelijk 
wil de natuurlijk persoon op termijn ook een graantje 
meepikken. Het klassiek private equity model met zijn 
drie geledingen van risico-investeerder met beperkte 
inbreng, hoogrentende achtergestelde leningen en 
tot slot de gewaarborgde banklening, blijkt bijzonder 
efficiënt. 

Heel veel antwoorden dus voor een snel wijzigend 
onroerend landschap.

Donald Trump had gelijk:  
ga voor locatie, locatie en 
locatie

Hoe beter investeren 
in onroerend goed?

Yannick De Smet
ydesmet@deloitte.com

Xavier Deschilder
xdeschilder@deloitte.com

Henk Hemelaere
hhemelaere@deloitte.com

Yannick De Smet



“Ondernemers zijn 
spelers die even graag 
de anderen laten 
scoren”

“Je medewerkers 
boven zichzelf zien 
uitstijgen, geeft 
enorm veel 
voldoening”

All Practice Day: A winning team
Eind 2013 vond de Deloitte Accountancy All Practice Day plaats in de Ghelamco Arena in Gent. Dit evenement stond in het teken van 
entrepreneurship. Via interne kennisuitwisseling, debatten, presentaties en panelgesprekken werd kritisch getoetst wat entrepreneurs 
van hun trusted advisor verwachten en hoe trusted advisors zelf ondernemend kunnen zijn. Ter dezer gelegenheid werd hulde 
gebracht aan voormalig managing partner en ondernemer Dirk Clarysse. Meer dan 30 jaar lang bouwde hij Deloitte Fiduciaire uit 
tot een multidisciplinaire trusted advisor van familiebedrijven, die door zijn ondernemingszin is uitgegroeid tot marktleider in haar 
segment. 

De genodigde ondernemers en Deloitte Accountancy waren het alvast over een iets eens: ondernemen draait vooral om mensen. 
Getuige daarvan enkele krachtige statements genoteerd op de Practice Day.
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“Ondernemers 
moeten jonge mensen 
vertrouwen en 
uitdagen”

“Een ondernemer 
zal altijd respect 
tonen voor zijn 
medewerkers”
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Entrepreneurship Challenge
Wie lanceert het sterkste bedrijf in 2014?

De enthousiaste feedback vanuit het hoger 
onderwijs en de opgetogen reacties van de 
deelnemende studententeams, zet Deloitte 
Accountancy aan om ook in 2014 haar 
Entrepreneurship Challenge te organiseren. 

Bachelor- en masterstudenten economie, 
accountancy en finance nemen het tijdens 
verschillende spelrondes tegen elkaar op om het 
beste virtuele bedrijf uit te bouwen. Ze voeren 
zelf het management en nemen beslissingen in 
alle relevante business domeinen. Uiteindelijk 
moeten ze een jury van potentiële investeerders 
overtuigen om met hen in zee te gaan. Het 
team dat hier het best in slaagt, wint een trip 
naar de VS! 

De vermakelijke avonturen van het winnende 
studententeam RideOn zijn te raadplegen op 
entrepreneurshipchallenge.wordpress.com.

Meer info op onze 
Facebookpagina.


