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Editoriaal

De dingen anders willen doen ...
innoveren, met ambitie en passie
In de economische vakbladen lezen we al jaren de
succesverhalen van bedrijven die in staat zijn de
spelregels van hun sector te veranderen.
En inderdaad, het vermogen van een bedrijf om met
een nieuw waardevoorstel te komen en daarmee
zijn marktsegmenten en het aangeboden product
en/of dienst te bepalen tegen een prijs die aan de
verwachtingen van de klant voldoet, is een succesvolle
innovatiestrategie voor de ontwikkeling van kleine,
middelgrote en familiale bedrijven.
Wie had ooit gedacht dat IKEA de wereldleider
zou worden in de distributie van de meubelen die
bij ons thuis staan en dat zijn catalogus het meest
gelezen boek ter wereld zou worden? Dat Ryanair een
luchtvaartmaatschappij zou worden die 80.000.000
reizigers in Europa in staat stelt nieuwe steden te
ontdekken of een lang weekend in hun tweede huis
door te brengen? Dat ZARA, tegenwoordig met 2.000
winkels, maandelijks een nieuwe collectie uitbrengt
in een wereld waarin de verkoop via internet een
geduchte concurrent is geworden?
Al deze bedrijven zijn echter ontstaan omdat een
gepassioneerde ondernemer ooit op het idee kwam
om de dingen anders te doen dan zijn concurrenten,
om zijn klanten op een andere manier te laten
consumeren en daarvoor zijn prijs- en kostenstrategie
aan te passen.

Al die ondernemers hebben voor hun ambities het
financiële kapitaal weten te verwerven door hun
nieuwe ideeën te delen met nieuwe aandeelhouders,
bankiers en private equity-fondsen, maar bovenal
door hun project uit te werken in realistische
ondernemingsplannen en scenario’s. Ze hebben de
omstandigheden weten te scheppen om hoogwaardige
partners aan te trekken en te behouden, partners met
dezelfde wens om de dingen anders te doen, en zich
te omringen met goede adviseurs die hen konden
begeleiden bij de implementatie van hun bedrijfsmodel.
In de dertig jaar dat ik nu manager en adviseur ben,
voor het grootste deel bij Deloitte Fiduciaire, heb ik
het voorrecht gehad om dagelijks gepassioneerde
bedrijfsleiders te ontmoeten die volledig achter hun
producten en hun klanten stonden en die de dingen
anders wilden doen.
Daarom hoop ik, samen met u en de accountants,
fiscalisten, juristen en consultants van Deloitte
Fiduciaire, aan jonge ondernemers en zij die bedrijven
willen overnemen uw passie en vernieuwende ideeën
te kunnen blijven doorgeven, met de wens op een dag
nieuwe grote ondernemingen mogelijk te maken.
In dit nummer van Dialoog kunt u met een aantal van
deze gepassioneerde ondernemers zelf kennismaken.
Dominique Deliège
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BMI

Ook ondernemingen moeten
hun BMI in het oog houden
Het “Balance Management
Index”-rapport bewaakt het
bancair vertrouwen in uw
onderneming
Frank Schouteden

De resultaten van ons jaarlijks KMO Kompas bevestigen het blijvend belang
van bancaire kredieten als financieringsbron. Om u als ondernemer in
die bancaire relatie bij te staan, heeft Deloitte Fiduciaire een “Balance
Management Index (BMI”)-rapport” ontwikkeld.
Frank Schouteden en Bruno Degrande lichten toe hoe dit werkinstrument
bedrijven ondersteunt bij het optimaliseren van hun financiële BMI.
Hoe evalueren financiële instellingen onze
kmo’s op vandaag?
Bruno: Zoals in het verleden staat bij de beoordeling
van bestaande kredieten of een nieuw kredietdossier
het geloof in terugbetalingscapaciteit centraal.
Elke onderneming krijgt binnen de bank ook een
kredietscore. Deze kredietscore is bepalend voor het
toekennen van een krediet, maar ook voor de daaraan
verbonden commerciële voorwaarden.
Welke financiële cijfers neemt de bankier dan
specifiek mee in de kwantitatieve beoordeling?
Frank: De aandacht van de bankier gaat naar de
rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Het laatst
beschikbare boekjaar en de historische evolutie worden
in rekening genomen. Maar dat is het verleden. Steeds
meer worden bijkomend tussentijdse cijfers gevraagd.
Het saldo van de uitstaande kredieten afgewogen
ten opzichte van de verstrekte waarborgen. U hebt
er bijgevolg alle belang bij dat uw cijfers bancair
afgetoetst zijn.
Zijn financiële cijfers dan niet als een vaststaand
gegeven te beschouwen? Waar precies is er dan
ruimte tot actie?
Bruno: Via de BMI-aanpak bekijken we vanuit
financieel oogpunt de balansstructuur en aldus ook
de kredietscore. Sommige acties dienen genomen te
worden voor het afsluiten van het boekjaar. Concreet
kan dit gebeuren door actie te nemen op drie niveaus:
4

1/

Boekhoudkundig balansmanagement
• Evalueer de afsluitdatum van uw boekjaar, ter
neutralisatie van mogelijke seizoenseffecten
(solvabiliteit & liquiditeit ↑)
• Indien u beschikt over een recent schattingsverslag,
waaruit blijkt dat de boekwaarde van uw terreinen en
gebouwen lager is dan de werkelijke waarde, bezorg
uw bankier dan deze informatie (solvabiliteit ↑)

2/

Financieel balansmanagement
• Bouw uw financiële schulden (straight loan) af met
overtollige liquide middelen (solvabiliteit & liquiditeit ↑)
• Boek de R/C schuld aan één van de zaakvoerders/
bestuurders als een LT-schuld eerder dan een KT-schuld
(solvabiliteit & liquiditeit ↑)

3/

Bancair balansmanagement
• Evalueer renting versus leasing (solvabiliteit ↑)
• Evalueer van de mogelijke plus- en minpunten van
factoring voor uw onderneming (solvabiliteit ↑)

Deze acties zullen een effect hebben op de rentabiliteit,
liquiditeit en solvabiliteit van uw onderneming en aldus
in de cijfermatige beoordeling door uw financiers.

BMI

Aan de hand van de liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitskengetallen
van uw onderneming generen wij voor u een BMI (Balance Management
Index)-rapport met concrete boekhoudkundige en financiële suggesties om
het balansmanagement van uw bedrijf – met de nodige aandacht voor uw
netto bancaire situatie – in kaart te brengen.
U krijgt inzicht in de evolutie van een aantal financiële kengetallen én
uw onderneming wordt vergeleken met meer dan 2.300 bedrijven in de
‘KMO-Kompas 2013 benchmark’ via een positioneringsroos ten opzichte van:
• Q1: de waarde van de 25ste onderneming (van de 100). Er presteren dus 24
ondernemingen nog slechter;
• Q2: de waarde van de 50ste onderneming (mediaanonderneming);
• Q3: de waarde van de 75ste onderneming. Dit is de op 25 na beste
onderneming;
• Q4: de waarde van de best presterende onderneming.
Bruno Degrande

Frank: Het BMI-rapport brengt het bancaire evenwicht
van uw onderneming in kaart. Zijn uw huidige
waarborgen nog wel afgestemd op de door uw
onderneming opgenomen kredieten? Dienen er geen
waarborgen vrijgegeven te worden rekening houdend
met de afgebouwde schuldpositie? Of, is er ruimte om
nieuwe kredieten op te nemen onder de bestaande
waarborgen? Deze analyse vormt op die manier het
startpunt voor de gesprekken met uw bankier.
Bruno: Een bijkomende meerwaarde van dit
BMI-rapport is dat een aantal financiële kengetallen
van uw onderneming kunnen worden vergeleken met
meer dan 2.300 bedrijven, en dit door middel van een
benchmark en positioneringsroos.
Welke informatie dient als input voor de
financiële BMI? Hoe gaat het praktisch in zijn
werk?
Frank: We hebben ervoor gekozen om een
webapplicatie te ontwikkelen.
De toepassing is zowel in het Nederlands als in het
Frans beschikbaar via www.versterkuwkmo.be of
www.renforcezvotrepme.be. Het is een
gebruiksvriendelijke applicatie die slechts een aantal
minuten tijd van de ondernemer vergt. Na verwerking
en analyse van de resultaten, bespreken we met de
ondernemer een rapport met concrete adviezen om
hen “financieel” te versterken.

Positioneringsroos

Solvabiliteit
100
75
50

Rentabiliteit
na belasting /
EV

25

Liquiditeit

-

Behoefte
bedrijfskapitaal /
Omzet
2011

2012

Bedrijfskapitaal
2013

Testimonial
Eric Beckers, bestuurder en mede-eigenaar van Ford Garage Beckers te
Bilzen: “We hebben de nodige financiële informatie online bezorgd om een
financiële BMI-scan te laten uitvoeren. Tijdens de bespreking zijn er heel wat
invalshoeken aan bod gekomen. Zo hebben we stilgestaan bij een aantal
acties rond betere opvolging van onze behoefte aan bedrijfskapitaal.
Het BMI-rapport is een uitstekend instrument om onze blik als ondernemer
te verbreden. Zo hebben we geleerd op welke manier financiers onze
onderneming en cijfers evalueren en hoe we hierop correct kunnen
anticiperen.“

Frank Schouteden
fschouteden@deloitte.com
Bruno Degrande
bdegrande@deloitte.com
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Owner Buy Out

Alternatief antwoord op
overnamevraagstuk?
Familiale ondernemingen
vinden steeds vaker de
weg naar de ‘Owner Buy
Out’
Wat is een Owner Buy Out?
Jan: Een Owner Buy Out (OBO) is een transactiestructuur
waarbij een onderneming wordt verkocht en waar de
overlater opnieuw mee investeert in de nieuwe structuur.
De koper en de verkoper kiezen ervoor om samen
een holding op te richten om de overname van de
onderneming uit te voeren.
Waarom wint deze structuur aan populariteit bij
familiebedrijven?
Jan: Omdat die optie tot hiertoe niet tot de
mogelijkheden werd gerekend: de awareness is
toegenomen en de methodiek begint zijn weg te banen

MILESTONES
Ambities waarmaken
met partners

SECURISEREN
& CONTINUEREN
De combinatie
wordt mogelijk

OBO
TALENT
Talent krijgt
toegang tot
kapitaal
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FINANCIERING
Graduele
benadering

De M&A & Finance praktijk van Deloitte
Fiduciaire laat een duidelijke stijging van
het aantal ‘Owner Buy Outs’ optekenen.
Hoewel deze transactiestructuur op zich
al lang bestaat, stellen Jan Goemaere en
Vincent Trevisan toch een toenemende
populariteit vast bij familiebedrijven. “De
professionalisering van de markt zorgt ervoor
dat een dergelijke structuur meer wordt
aangekaart en gehanteerd.”

in familiale bedrijven. Daarnaast kregen bedrijven
hun overnamefinanciering door economische malaise
vaak niet meer rond en moesten op zoek gaan naar
alternatieven. Het verkopen van familiale bedrijven wordt
tevens meer bespreekbaar en verloopt professioneler,
wat ervoor zorgt dat die trajecten en structuren meer
worden aangekaart en gehanteerd. Dit alles heeft zeker
bijgedragen tot de groeiende populariteit van een OBO.
Al beweer ik zeker niet dat het financieringsklimaat voor
klassieke overnames slecht zit.
Vincent: De overlater kan een deel van zijn bedrijf
verzilveren zonder het volledig los te moeten laten,
waardoor de bezorgdheid omtrent welke beleggingen
te doen na de verkoop vermindert. Je blijft in het bedrijf
waarin je zelf gelooft en waarop je zelf nog impact
hebt, in plaats van alles te verkopen en pakweg in
beursproducten te beleggen.
Waarom is dit interessant voor de verkoper?
Jan: Het biedt een alternatief voor bedrijfsleiders die
een deel van hun gecreëerde waarde willen valoriseren,
maar nog steeds willen meewerken aan de continuïteit
van de vennootschap. Er ontstaat een perfecte match
tussen kandidaat-toetreders met eventuele beperkte
financieringsmogelijkheden en de overlater die nog met
één been in de onderneming wil blijven. De verkoper
kan gemakkelijker gefaseerd uitstappen in plaats van
alles in één keer te verkopen, wat de bedrijfsoverdracht
emotioneel ook draaglijker maakt. Bij de koper speelt
natuurlijk het financieringsaspect, maar die kan ook
gefaseerd instappen. Het hoeft weinig betoog dat dit
de kansen op het vinden van een geschikte overnemer
verhoogt; een ‘én-én verhaal’.
Vincent: De verkoper securiseert voor een stuk de
opgebouwde waarde door het gedeeltelijk in cash om te
zetten. Ook kunnen ambities waargemaakt worden die
de ondernemer niet meer alleen aan kan.

Owner Buy Out

Een bedrijfsleider die in de herfst van zijn carrière
bepaalde mijlpalen wil realiseren (internationalisering,
betreden van nieuwe markten, …), zet potentieel alles
op de helling als hij er alleen voor staat. Er is heel wat
talent op de markt die soortgelijke processen uitstekend
kan beheren, maar het bedrijf niet volledig alleen kan
overnemen. Via de OBO trekt de ondernemer eigenlijk de
financieringsmarkt en de markt van het talent naar zich
toe.
Zijn er geen knelpunten verbonden aan deze
overnamestructuur?
Vincent: Nog meer dan bij een klassieke overname hangt
er wat fiscale mist rond zo’n structuur. Er is in bepaalde
situaties onzekerheid of de sequentie van uitstappen en
gedeeltelijk herinstappen een belastingvrije transactie is
indien er meerwaarden gerealiseerd worden.

“Via de Owner Buy Out trekt de
verkoper zowel de financieringsmarkt als de markt van het talent
naar zich toe”
Jan: Het is ook geen puur financiële transactie. Bij
een klassieke transactie is het niet vereist dat koper en
verkoper er blijvend een goede verstandhouding op
nahouden. Bij een OBO moet je als ondernemer wel
actief gaan samenwerken. Vandaar het belang om ook
juridisch goed te structureren. Mocht het niet boteren
tussen verkoper en koper, zal een van beide partijen de
andere partij finaal moeten uitkopen of terugkopen.

Vincent Trevisan

Wordt een OBO door banken goed onthaald?
Jan: De aanwezigheid van de verkoper in het
aandelenkapitaal van een nieuwe holding zorgt voor
een vertrouwensband naar alle partijen, zowel naar
de verkoper als de nieuwe financier. De banken zijn
ook steeds meer vragende partij vanwege het grote
vertrouwen in OBO gerelateerde dossiers.
Vincent: Je schept een nog groter vertrouwen dan
bij een vendor loan, waarbij de terugbetaling wordt
achtergesteld aan bankfinanciering, maar het geld wel
nog wordt opgeëist. In een OBO blijf je expliciet als
verkoper het risico meenemen in de mate waarin je
participeert.
Wat is de ultieme afloop van een OBO?
Vincent: Het komt voor dat de partijen beslissen om
het bedrijf samen aan een derde partij te verkopen met
een meerwaarde, maar heel vaak leidt het ertoe dat de
toetreder finaal de totaliteit zal overnemen.

Vincent Trevisan, partner Accountancy
vtrevisan@deloitte.com
Jan Goemaere, partner M&A & Finance
jgoemaere@deloitte.com

Jan Goemaere
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Fast50

Fast50 verenigt kruim
van Belgische
technologiespelers
Dit jaar wordt de Deloitte Technology Fast50 over een andere boeg gegooid. Het jaarlijks
terugkerende programma voor snelgroeiende technologiebedrijven krijgt voor het eerst een
Belgische variant. Een primeur, want de voorbije jaren richtten Deloitte België en Nederland
zich via het overkoepelende Fast50 Benelux programma gezamenlijk tot technologiebedrijven
uit beide regio’s. “Het geeft de Fast50 een nieuwe impuls, een unieke gelegenheid om
technologiebedrijven met een exclusief Belgische stempel nog beter in de verf te zetten”,
benadrukt Nikolaas Tahon, managing partner van Deloitte Accountancy.
De focus op technologie en ondernemerschap blijft evenwel het leidmotief.

Powerful connections
Technologiebedrijven uit diverse segmenten
kunnen zich opnieuw inschrijven voor het Fast50
programma. Net zoals de voorbije edities wordt
een ranking opgesteld van 50 technologiebedrijven,
die genomineerd worden op basis van hun
groeipercentage over de laatste vijf jaar. Wel dienen
de deelnemende bedrijven duidelijk over een eigen
technologie te beschikken en moet hun hoofdactiviteit
zich in België bevinden.

Info
www.fast50.be

Contact
Nikolaas Tahon
Managing partner
Deloitte Accountancy
ntahon@deloitte.com
Vincent Fosty
Innovation partner
Deloitte Belgium
vfosty@deloitte.com
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Hoewel uit de conjunctuurupdate van
technologiefederatie Agoria blijkt dat de groei in de
technologische industrie stagneert, deinzen bedrijven
niet terug om zich in te schrijven. “De voorbije jaren
zijn al heel wat mooie bedrijven de revue gepasseerd.
Velen schrijven zich opnieuw in, wat aantoont dat het
programma aan belang wint en erkenning geeft aan
innovatieve groeibedrijven”, verduidelijkt Nikolaas.
Via de Fast50 genieten de genomineerde bedrijven
immers veel belangstelling van media en investeerders.
Daarnaast biedt het programma toegang tot een uniek
ondernemersnetwerk en wordt de merknaam van de
deelnemers sterker.
Rising Star: wie is meest beloftevolle starter?
Bedrijven jonger dan vijf jaar dingen mee naar de
Rising Star Award. Eerder dan te worden beoordeeld
op omzetgroei, wordt vooral gelet op schaalbaarheid,
innovatiekracht en omzetpotentieel. Een onafhankelijke
jury beoordeelt de kandidaten op basis van een
elevator pitch en hun business plan. Onder de Rising
Star genomineerden wordt ten slotte ook de ‘Most
Disruptive Innovator’ gelauwerd, die op basis van zijn
product of dienst een verschuiving kan teweegbrengen
in zijn markt.

Verkiezingsproces en criteria
In vergelijking met de voorbije jaren, zijn de
selectiecriteria licht gewijzigd. Fast50 bedrijven
moeten in 2009 een minimumomzet van 50.000
EUR hebben en 1.000.000 EUR in 2013. Van de
onderstaande vier categorieën die het technologische
landschap weerspiegelen, wordt ook telkens een
technologiebedrijf per segment bekroond:

IT & Digital Solutions

Biotech, Nanotech &
Medtech

Clean Tech & Energy

Internet, Media &
Telecom

Ten slotte wordt de ‘Most Sustainable Growth
Award’ uitgereikt aan de technologiespeler met de
meest consistente groei. Kandidaten kunnen nog
inschrijven tot 31 augustus.
Zoals gebruikelijk worden de resultaten elk jaar
bekendgemaakt in oktober tijdens de Award
Ceremony, waarop alle genomineerde bedrijven zullen
worden uitgenodigd.

Van links naar rechts: Koen Debackere (General Manager KULeuven), Jürgen Ingels
(Oprichter Clear2Pay), Frank Maene (Managing Partner Volta Ventures),
Duco Sickinghe (CEO Fortino), Bart Van Coppenolle (Voorzitter & CEO Right Brain en
Director Voka VEC) en Peter Dedrij (Director Microsoft Innovation Centre Vlaanderen)

Innovation Centre
wil startups laten
pionieren
Op 29 april vond de opening van het Deloitte Innovation
Centre plaats in Leuven, ingeluid door een panelgesprek
rond innovatie en ondernemerschap in een volatiele markt.
Met het centrum wil Deloitte een lans breken voor jonge
entrepreneurs uit de technologische sector die in een
gevorderd stadium van hun groeiproces zitten. Niet het
zoveelste start-up initiatief dus, maar een weloverwogen
programma om bedrijven in hun laatste doorstartfase te
begeleiden.
“Om te voorkomen dat de economie stilvalt, moet er
permanent worden geïnnoveerd.” Dat was de rode draad
van het panelgesprek en tegelijk een van de belangrijkste
doelstellingen van het Innovation Centre: het stimuleren van
de Belgische economie door het actief ondersteunen van
start-ups. Naast een maatschappelijke missie, wil Deloitte
veelbelovende start-ups ‘boosten’ door haar kennis, netwerk
en intellectueel kapitaal ter beschikking te stellen aan deze
jonge talenten.

Langdurige ondersteuning
België is een vruchtbare voedingsbodem voor de begeleiding van
starters, die terecht kunnen bij incubatoren om hen de eerste drie
tot zes maanden te begeleiden in het vormgeven van hun ideeën en

Deloitte Innovation Center

businessplan. Via haar ‘Booster’ programma wil het Innovation Centre
echter een actieve rol spelen voor een periode tot twee jaar, waarbij
het de deelnemers helpt om sneller tot een niveau van maturiteit te
komen.
De bedrijven moeten naast het voorleggen van ‘proof of concept’,
ook een minimale omzet hebben gegenereerd en hun eerste klanten
hebben verworven. Deloitte begeleidt start-ups in de volgende
domeinen:
• Analytics (alles wat te maken heeft met big data)
• Digital (alles wat te maken heeft met digitalisering)
• Cyber security (beveiliging)
• Mobiliteit/New ways of working (end-to-end oplossingen)
Samenwerken via innovatie
Het Innovation Centre zet in op open innovatie en gelooft dat er meer
kan verwezenlijkt worden met innovatie als er wordt samengewerkt.
Het Deloitte Innovation Centre biedt daarom verschillende
programma’s aan, gaande van evenementen voor leden, een Booster
Academy tot het Booster Programma. In de Booster Academy
krijgen leden diverse technologische thema-avonden voorgeschoteld
en krijgen ze de gelegenheid om te spreken met experten, zowel
nationaal als internationaal. In de academie worden topics omtrent
ondernemen en innovatie gedoceerd, waaronder het organiseren van
intellectueel eigendom, het aligneren van R&D en een go-to-market,
internationale uitbreiding, ... Geselecteerde start-ups krijgen toegang
tot het Booster Programma , waarbij ze een mentor krijgen en op
diverse domeinen begeleid worden (Financieel management, Sales,
Funding, ...).

Start-ups kunnen zich online aanmelden via
innovation-centre.deloitte.be
of mailen naar beinnovationcentre@deloitte.com.
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Dossier farmacie en klein bedrijf

Dossier
farmacie
Hoe meerwaarde
creëren in uw apotheek?

Alleen blijven, groeien of integreren in
een groep? Bestaat er een onfeilbaar
recept of een exclusief traject om te
volgen? Naast marktpositie, locatie en
persoonlijke situatie spelen vooral de
evoluties in de sector mee in het maken van
strategische keuzes. Nieuwe concurrenten
als groothandelaars en supermarkten
treden in de markt, marges staan onder
druk, besparingsmaatregelen nemen
toe, er is nood aan schaalgrootte, de
wetgeving wijzigt snel, de loonkost is
belangrijk in de exploitatiekost van een
officina. Een zelfstandige apotheek en een
apotheekgroep lichten nader toe waarom
zij in hun keuze geloven.
De gebundelde krachten van Deloitte Fiducaire
in de farmaceutische sector
Onze sterke aanwezigheid in de sector is het resultaat
van de langdurige multidisciplinaire ervaring in het
begeleiden van familiebedrijven. Door naar een
apotheek te kijken als naar een familiaal bedrijf legt
Deloitte Fiduciaire de juiste vragen op tafel en reikt
hiervoor gepaste oplossingen aan. Het vertrouwen
en de tevredenheid van onze klanten stelt ons in
staat om onze reputatie en dienstverlening in het
netwerk van apotheken te handhaven. Zoals bij elk
van onze klanten slagen we er in om deze specifieke
sector te doorgronden dankzij onze reactiviteit,
onze multidisciplinaire benadering, de kennis van de
sector die we dankzij ons uitgebreid klantenbestand
hebben uitgebouwd, en de goede verstandhouding
met belangrijke actoren in de markt. Het samenvallen
van deze verschillende parameters leidt tot een
gepaste aanpak voor de apotheeksector op vlak van
boekhoudkundig advies, fiscaliteit en juridisch &
financieel advies, zodat we samen met de apotheker
kunnen inspelen op de uitdagingen waar hij tijdens het
dagelijks beheer van zijn officina voor staat.
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Deloitte Fiduciaire mentor van 2Pharma
2Pharma oprichter Sven Martens en Luc de Werdt van Deloitte Fiduciaire leerden
elkaar kennen in het kader van een mentorproject ‘Jonge managers, wijze
mentoren’ van Jong VKW Limburg.
“Ik heb Luc uitgekozen als mentor omdat hij iemand is die een heel grondige
kennis en ervaring heeft, zonder zelf actief mee te draaien in de farmaceutische
sector. Op die manier kreeg ik de kans om dieper na te denken over onder meer
financieel management en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik heb
vooral mijn buikgevoel gevolgd, want Luc is iemand die goed kan luisteren,
mijn vragen begrijpt en gericht antwoorden geeft”, motiveert Sven zijn keuze.
Tijdens de contactmomenten heeft het duo intense gesprekken gevoerd in een
heel informele sfeer, waarbij uiteenlopende gespreksonderwerpen zoals groei,
structuren, toekomstvisie, … aan de orde kwamen.
Ondernemer met lef
In 2007 identificeerde Sven een opportuniteit in het apotheekkanaal en begon zich
te profileren als totaalleverancier van B2B producten. Daarnaast levert 2Pharma
ook grondstoffen aan de sector voor het fabriceren van magistrale bereidingen.
In vijf jaar tijd bouwde de voormalige account manager zijn bedrijf uit tot een
kmo met internationale uitstraling en 24 werknemers. Naast het leveren van
commercieel advies, creëert het farmabedrijf ook toegevoegde waarde door het
verstrekken van wetenschappelijke info aan apothekers. De ondernemerszin van
Sven leverde hem vorig jaar de JCI Award Limburgse Jonge Ondernemer 2013 op,
een van de meest prestigieuze Limburgse ondernemersprijzen.

Dossier farmacie en klein bedrijf

‘Commercieel
mag geen vies
woord meer zijn’
In de meer dan dertig jaar dat hij actief is op verschillende
domeinen in de wereld van de farmacie, zag Luc Veramme de
gedaante van de sector drastisch veranderen. Of liever, zijn
sector, want naast de apothekerspraktijk die hij samen met
zijn echtgenote vanuit het Oost-Vlaamse Wetteren uitbaat,
nam de apotheker gedurende twee decennia het management
waar bij Laboratoria Flandria. Niet alleen drukte hij in die
hoedanigheid zijn stempel op de farmaceutische groothandels,
maar nam daarnaast ook actief zijn rol op om de belangen van
de zelfstandige apotheek in een steeds veeleisender wordende
markt te behartigen. Luc erkent de huidige uitdagingen waar
zelfstandige officina mee te kampen hebben, maar wil tegelijk
nuanceren. “Voor gedreven apothekers die in hun beroep
geloven, zal er altijd plaats zijn; ook nààst de apotheekketens.”
Het beroep van apotheker is de laatste jaren in
volle evolutie. Van wetenschapper naar manager.
Is het niet moeilijk om een juiste balans te vinden
tussen die twee?
Luc: Stilaan groeit de bewustwording dat commercieel
zijn geen vies woord is, want patiënten worden
consumenten. In deze context moet de apotheker
zich dus anders gaan positioneren. Langs de andere
kant moet er meer worden ingezet op farmaceutische
zorg, waarbij wetenschappelijke kennis te gelde wordt
gemaakt. Sinds kort is er het afleveringshonorarium per
geneesmiddel, waarbij apothekers worden vergoed voor
hun raad. Een noodzakelijke maatregel om de krimpende
marges te compenseren.

Luc Veramme

Want de wetgeving bepaalt dat apothekers de
goedkopere generische variant van een medicijn
moeten afleveren
Luc: Voor sommige productcategorieën is dat inderdaad
zo. Vandaar dat een verschuiving in het inkomen van
de apotheker zich opdringt. Eerder dan het afleveren
van geneesmiddelen, zie ik de sector meer evolueren
in de richting van gezondheidscentra waar mensen
terecht kunnen voor onder meer gezondheidsproducten,
voedingssupplementen, meten van de bloeddruk, ...
Komen apothekers dan niet in het vaarwater van
de huisarts terecht?
Luc: Bepaalde taken zitten nog teveel bij de huisarts
en kunnen door haar laagdrempeligheid door de
apotheek worden opgevangen. Huisartsen voelen zich
bedreigd door een corporatistische reflex, maar een
goede wisselwerking en rapportering tussen beide
partijen heeft zeker zijn voordeel. Zeker nu de trend
overhelt richting preventieve in plaats van curatieve
geneeskunde. Dit brengt wel de nodige investeringen in
informaticavoorzieningen met zich mee, wat een impact
zal hebben op de kapitaalintensiteit.
Technologie speelt dus een cruciale rol
Luc: De opkomst van het elektronisch voorschrift en
de robotisering zal alles al een stuk makkelijker maken.
Hierbij krijgt de apotheker melding van het voorschrift
en kan hij de bestelling via zijn robot klaarmaken,
wat de kans op fouten verkleint. Er is nu ook het
Gemeenschappelijk Farmaceutisch Dossier, waarbij
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apothekers de bestanden van hun patiënt kunnen openstellen
voor andere apothekers om misbruik en dubbele bestellingen
te voorkomen. Onze belangenorganisaties hebben dat centraal
ontwikkeld, maar het lijdt weinig twijfel dat dokters hier ook
toegang tot zullen willen krijgen. In dit opzicht dringt een
bijscholing voor apothekers zich wel op. Ook e-commerce wint
aan belang, maar staat in België nog in haar kinderschoenen.

We krijgen grotere apotheken,
die meer technologisch gedreven
zijn en kapitaalintensiever
worden naar uitbating toe
Dat zal wel een impact hebben op de kapitaalbehoefte
Luc: Die impact is al een tijdje merkbaar. Procentueel dalen
de marges, maar de stijging van de personeelskost door de
index wordt niet gecompenseerd op dit moment. Op tien
jaar tijd zijn er in België tien procent minder apotheken door
fusies, faillissementen en sluitingen. In vergelijking met andere
Europese landen heeft België wel nog steeds een van de
hoogste concentraties aan apothekers.
Zorgt dit niet voor een economisch spanningsveld
tussen groothandel en apotheker?
Luc: Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn: beide partijen
hebben mekaar nodig. Zij kunnen, nog meer dan nu, een echte
win-win situatie creëren, door bijvoorbeeld het aanleveren
van extra software, e-commerce ondersteuning, ... en door
de apotheker te helpen naar de bedeling van rusthuizen
toe. Apothekers moeten zich realiseren dat hun supersnel
distributiecircuit een unieke troef is. De groothandels, van
hun kant, moeten hun service nog versterken. Beide partijen
leggen momenteel al te veel de nadruk op kortingen. Een vrij
recent verschijnsel is dat groothandels nu ook zelf apotheken
opkopen. Dit kan vaak uitmonden in een conflict of interest.

Wat zijn dan de grootste bedreigingen voor de kleine
officina om te groeien?
Luc: Door de zware overnameprijzen komen groeperingen
meer aan zet. Op vlak van handelsfonds worden apothekers
duidelijk minder waard, waardoor het steeds vaker voorkomt
dat nieuwe apotheken de dichtstbijzijnde apotheek opkopen
om zich te beveiligen. Ook kopen groeperingen strategisch
apotheken op die niets meer waard zijn om die nadien te
verplaatsen. Er is echt een handel in nummers bezig om
concurrenten uit te schakelen.
Kan een onderlinge samenwerking hier geen soelaas
bieden?
Luc: Voor kleine apotheken wordt dat moeilijk, want
onderlinge groepsaankopen tussen zelfstandige officina zijn bij
wet verboden. Er is wel nog het voordeel van de proximiteit en
de persoonlijke klantenservice. Ik blijf ervan overtuigd dat een
zelfstandige apotheek iets heeft wat een groepering nooit kan
bieden, maar dan moet er wel gediversifieerd worden.
Is het métier nog aantrekkelijk voor jonge apothekers?
Luc: Daar ben ik van overtuigd. Zolang het iemand is die
zijn rol niet ziet als het schuiven van doosjes en lezen van
voorschriften, want dat overleef je op termijn niet meer. Voor
gedreven apothekers die in hun product geloven, zal er altijd
plaats zijn; ook nààst de apotheekketens. Wel is het financieel
en juridisch kader binnen de opleiding te beperkt en moet
er meer worden geïnvesteerd in economische vorming. Een
apotheek baat je immers niet alleen uit. Mijn boodschap naar
de jonge collega’s: profileer u niet als winkel, want dan zal je
nooit winnen. Maak uw adviserende rol waar.
Hoe ziet u de toekomst van de zelfstandige apotheek
evolueren?
Luc: De apotheker van morgen zal iemand zijn die met de
technologie zal moeten kunnen omgaan. Degene die zich
daar het meest naar aanpast, zal een competitief voordeel
hebben. De apotheker zal ook veel meer moeten nadenken
over zijn commercieel en logistiek beleid. Groepen hebben
hier het voordeel dat ze dit kunnen opleggen, maar werken
met personeel in loondienst. Hier ligt een verschil in motivatie:
een jonge apotheek die zich in de schulden werkt, heeft een
meer intrinsieke drijfveer om zijn apotheek rendabel te maken.
Maar we krijgen met zekerheid grotere apotheken, die meer
technologisch gedreven zijn en kapitaalintensiever worden naar
uitbating toe.
Welke rol speelt Deloitte Fiduciaire in het beheer van
uw apotheek?
Luc: Wij hebben bewust gekozen voor Deloitte omwille van
de professionele en multidisciplinaire steun die ze kunnen
aanbieden op talloze vlakken. Aangezien apothekerspraktijken
steeds meer lijken op andere ondernemingen, speelt hier ook
het belang van rapportering mee. Met het oog op het einde
van mijn carrière, kan ik ook bij hen aankloppen voor de
overlating van mijn apotheek. Voor zo’n aanbod kan je niet bij
een individuele boekhouder terecht.
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Een netwerk van
apotheken
‘Steeds meer apotheken zullen meerdere
vestigingen overwegen of associaties aangaan’
Het apotheekwezen lijkt een traditionele en risicoloze sector.
Niets is echter minder waar: door de toegenomen regelgeving,
almaar zwaardere lasten en een sterkere concurrentie moet de
traditionele apotheek op zoek naar een strategische visie. Dat
deden ook Emmanuelle Servais en haar man Christophe André
die er in 1994 voor kozen om een netwerk van apotheken op
te zetten. Vanuit hun thuisbasis Waver staan ze nu aan het
hoofd van een netwerk van 15 apotheken met een 100-tal
voltijdse medewerkers in dienst.
Waarom kozen jullie niet voor een enkele apotheek
die jullie zelf, zonder medewerkers, zouden hebben
kunnen uitbaten, maar voor een activiteit op een
grotere schaal?
Emmanuelle: Tijdens mijn studies farmacie verkende ik al
de mogelijkheden voor een vestiging in Waals-Brabant: ik
ging na welke apotheken er op dat moment waren, welke
de interessante vestigingsplaatsen waren, enz. Eens mijn
diploma op zak, had ik al snel de kans om een apotheek
over te nemen, daarna twee en vervolgens drie. Ik was niet
alleen op zoek naar kansen; ik wilde ook die andere kant
van mij – graag met mensen werken – ontplooien. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan het scheppen van banen of de
onderlinge relaties tussen gemotiveerde professionals.
Christophe: We kozen daarom bewust voor groei, zowel
extern als intern. We namen handelsfondsen met een
sterk groeipotentieel over omdat de apotheek tot dan
onderbenut leek of omdat deze slecht gelegen was. Onze
groep heeft zich dus hoofdzakelijk kunnen ontwikkelen via
de overname van kleine apotheken die vervolgens werden
overgebracht naar een andere locatie. Een dergelijke
strategie vereist echter heel veel geduld en deskundigheid.

Enerzijds is er het Koninklijk Besluit betreffende de opening,
de overbrenging en de fusie van apotheken - de apotheek
leunt immers aan bij het vrij beroep. Anderzijds heb je een
stedenbouwkundige vergunning nodig voor een activiteit
met een handelskarakter. Er komt dus heel wat zoekwerk
aan te pas!
Wat is het geheim van dit succes?
Emmanuelle: Je moet vooral durven en erin geloven. De
meeste van onze apotheken zijn verhuisd, waardoor we
op bepaalde momenten financiële risico’s hebben moeten
nemen. Maar we hadden vertrouwen in onze projecten
en hebben nooit de moed laten zakken. Er is een concept
en een imago dat we wilden concretiseren via enkele
sterke ideeën, namelijk ons logo en de huisstijl. Ook de
ligging is bepalend: de apotheken van onze groep zijn
allemaal gelegen langs “grote assen”. Ze zijn gemakkelijk
toegankelijk en er is steeds parking. Je herkent onze
apotheken aan hun grote oppervlakte, waarmee we
tegemoetkomen aan de wensen van onze klanten, met een
ruim assortiment en een aangename inrichting. Van de 15
apotheken die we momenteel bezitten, is er maar één die
zich nog op de oorspronkelijke plaats bevindt. De andere
zijn allemaal overgebracht naar een andere locatie. Het
allerbelangrijkste blijft het kleine verloop, de motivatie en
de voortdurende bijscholing van het personeel.
Een apotheek met een merk, wat moeten we ons
daarbij voorstellen?
Emmanuelle: Onze apotheken zijn herkenbaar voor de
klant, door onze gebouwen, ons logo en onze etalages,
maar ook door het onthaal en de service. Onze groep is
ook gekend binnen de sector en natuurlijk ook bij onze
leveranciers, waardoor wij betere aankoopvoorwaarden
13
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kunnen bedingen. Daarnaast leeft het merk ook binnen het bedrijf:
de sfeer blijft familiaal, gezellig en met korte beslissingslijnen. Maar
tegelijkertijd is ook alles goed georganiseerd wat het personeel
betreft.
Bij een dergelijke groei horen ongetwijfeld ook heel wat
uitdagingen?
Christophe: Inderdaad. Denk daarbij in de eerste plaats aan de
financiële parameters. Net als bij andere retailactiviteiten moet
men in een apotheek waken over de rentabiliteit en een strikt
beheer van de kostencentra. Je hebt aan de ene kant de omzet
en aan de andere kant de loonmassa. Wat je dan nog overhoudt,
is de rentabiliteit. Een apotheker genoot een universitaire
opleiding en heeft dus recht op een loon dat daarbij aansluit.
Je moet een evenwicht vinden binnen de personeelsstructuur
(apothekers, apotheekassistenten, voorraadbeheerders), wat
gelukkig eenvoudiger is bij een grotere structuur. Daarnaast
vertegenwoordigt het vastgoed een belangrijke kost, met een
aantal eisen rond de strategie van de groep. Het zou ideaal zijn
om de vastgoedactiviteit volledig te scheiden van de operationele
activiteit, maar deze scheiding is moeilijk te realiseren als die niet
van bij het begin is gepland. Wanneer je zoals wij een apotheek
wil overbrengen naar een plaats met een betere ligging langs
een grote as moet je immers eerst een pand overnemen, dan een
tweede kopen, het eerste verkopen tegen een vaak lagere prijs en
vervolgens het tweede afbreken om er een apotheek te bouwen.
Het is duidelijk dat dit weegt op het eigen vermogen!
Emmanuelle: Het is nooit eenvoudig om bankiers te overtuigen,
om hen in ons te doen geloven.
Christophe: Het probleem is dan van boekhoudkundige aard.
Hoe laat je de waarde die de vennootschap creëert op een balans
verschijnen? Hoe bepaal je de waarde van het handelsfonds? Aan
activazijde telt het voor niets mee!
Wie vormt de concurrentie voor uw model? De zelfstandige
apotheken, grootwarenhuizen, misschien het internet?
Emmanuelle: De zelfstandige apotheken zijn onze belangrijkste
concurrenten. De kleinhandel blijft een concurrent voor het
paramedische en voor producten die gericht zijn op hygiëne,
ondanks het uitstekende advies dat we verstrekken en de service
die we verlenen. We zijn zelf actief op het vlak van e-commerce,
maar voor ons primeert dit allesbehalve. Het is moeilijk om alles
goed te doen en onze positionering ligt toch elders: wij hechten
veel belang aan direct contact, aan advies en service, niet aan
anonieme verkoop. Voor het behoud van onze omzet rekenen
we op de kracht van ons concept en de specifieke ligging van
onze apotheken. En natuurlijk op ons kwalitatieve personeel dat
goed is opgeleid, aangenaam in omgang en erg performant. Wij
hechten veel belang aan de relatie tussen apotheker en klant. En
voor het behoud van onze marge steunen we in de eerste plaats
op de omvang van de groep, onze mogelijkheid om grotere
volumes in te kopen en onze goede relaties met de labo’s rond
marketingengagementen. We werden ook niet bijzonder getroffen
door het nieuwe vergoedingssysteem, noch door het nieuwe
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beleid voor generische geneesmiddelen. Een verlaging van de
prijs van bepaalde medicijnen of specialiteiten vermindert wel de
intrinsieke waarde van de apotheken, maar door onze omvang
kunnen we goed onderhandelen met de fabrikanten van generische
geneesmiddelen. We hopen zo tot een nieuw evenwicht te komen.
Hoe ziet u de toekomst, in het bijzonder voor uw sector?
Emmanuelle: Een groep als de onze staat sterker bij de
onderhandelingen voor de inkoop van producten dan een
zelfstandige apotheek. Ik denk dat meer en meer apothekers
gedwongen zullen worden om een samenwerking te overwegen.
Daarnaast kunnen er met leveranciers nog andere afspraken
worden gemaakt, bijvoorbeeld door hen te laten betalen voor hun
aanwezigheid in de etalages, op koppen in de apotheek, op de
televisieschermen in onze vestigingen ...

Emmanuelle Servais & Christophe André

Christophe: En zou een familiale groep als de onze kunnen worden
overgenomen door een andere speler die groter is dan wijzelf?
Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat we bijzonder waakzaam
moeten blijven voor de marges en de loonmassa, temeer omdat
binnen onze sector de omzet eerder daalt dan stijgt.
Wat was de inbreng van Deloitte bij de denkoefening over
uw expansie en het beheer?
Emmanuelle: Ik ben een vrouw van het terrein en sterk in het
leggen van contacten. Mijn prioriteiten blijven personeelsbeheer en
aankoop. Mijn man waakt over het beheer, een stipte administratie
en de financiële opvolging van onze vennootschappen. Wij
vullen elkaar aan en precies daarin schuilt ons succes. Dezelfde
complementariteit leeft bij onze contacten met Deloitte die ons op
diverse vlakken omkadering en advies verleent.
Christophe: Naarmate we groeiden, veranderden we van
boekhouder, al naargelang onze behoeften. Deloitte opereert op
ons niveau en biedt veel meer dan enkel boekhoudexpertise. Voor
ons zijn ook de juridische aspecten belangrijk, tot zelfs strategisch
advies. Bovendien is het een fiduciaire die vertrouwd is met het
apotheekwezen, dat is gebleken naarmate onze contacten werden
uitgebouwd. We zitten nu in een bijzondere situatie met specifieke
vereisten en een grotere complexiteit waarin Deloitte ons kan
bijstaan om verder te evolueren.

Fiscaliteit

Henk Hemelaere

Is de familiale onderneming
nog een onderpand voor het
pensioen?

Heel wat ondernemers vragen zich bezorgd af wat de
regeringsonderhandelingen zullen opleveren. Iedereen
rekent er op dat op zijn minst de rechtsonzekerheid
afneemt en het ondernemerschap niet fiscaal afgestraft
wordt op essentiële zaken, zoals meerwaardebelasting bij
het overlaten van het bedrijf.
Is het eigen bedrijf nog een onderpand voor het
later pensioen?
Een van de grootste bezorgdheden van ondernemers
is hun persoonlijke situatie na de overdracht van hun
bedrijf, zeg maar de zorg voor “de comfortabele oude
dag”. Veel ondernemers rekenen er op dat het bedrijf
door de verkoop van de aandelen hun karig pensioen
zal aanvullen. Het is nochtans geen sinecure om
aandeelhouderswaarde te creëren.
Heel wat ondernemers hebben sinds 2008 meer dan
40 % van de ondernemingswaarde verloren (zie
www.kmokompas.be). Onzekerheid over hoeveel
daar nog aan taksen -meerwaardebelasting
dus- zou kunnen afgaan in de toekomst, werkt
contraproductief. Nu komt het al eens voor dat in
bepaalde mature ondernemingen de ambities naar
beneden bijgesteld worden, op veilig gespeeld wordt
en het bedrijf eerder vanuit de inkomensgarantie
voor de bedrijfsleider begint te opereren. Wanneer de
gedaalde waarde in de toekomst nog eens zou belast
worden bij overdracht, dreigt een toename aan het
maken van soortgelijke keuzes.

Henk Hemelaere
Partner
Tax & Legal Services
hhemelaere@deloitte.com

Verhoogde taxatie van liquidatiebonus
voorbode?
De recente verhoging van de roerende voorheffing
op liquidatieboni van 10 % naar 25 % is voor
ondernemers dus niet zomaar een banale
belastingverhoging. Plots is voor vrije beroepers
en vele ondernemers (bijvoorbeeld via hun
managementvennootschap) een deel van het
onderpand voor hun pensioen (namelijk de
liquidatieopbrengsten van hun vennootschap) 15 %
kleiner geworden. Stel u voor dat men morgen
aankondigt dat de latere eindtaxatie op alle tijdens
de carrière opgebouwde pensioenkapitalen in
groepsverzekeringen verdubbeld zou worden?

Administratie en rulingcommissie voorbodes
van meerwaardebelasting?
De ongerustheid over een potentiële
meerwaardebelasting op aandelen van het
familiebedrijf is te begrijpen. Al meer dan twintig
jaar probeert de fiscale administratie occasioneel een
ondernemer die zijn/haar bedrijf overlaat te taxeren op
de meerwaarde. Nochtans is het wetsartikel rond het
normaal beheer van het privé-patrimonium (art 90,1°
van het Wetboek Inkomstenbelasting) al decennia
ongewijzigd. Toch zijn er gevallen bekend waarbij de
verkoop van het bedrijf waarin men zelf bedrijfsleider
was en dus mee de meerwaarde opbouwde, niet als
een normaal beheer van privé-patrimonium wordt
beschouwd. Gelukkig counterden de gerechtshoven
en rechtbanken die aanvallen meestal, maar het komt
de rechtszekerheid niet ten goede. En heel recent
nam de rulingcommissie een nieuw standpunt in rond
de zogenaamde interne meerwaarden, een operatie
waarin de waarde van de aandelen wordt geklikt door
ze in te brengen in een eigen holding. De “overtollige”
liquiditeiten die aanwezig zijn in de ingebrachte
vennootschap worden geviseerd en moeten misschien
wel vooraf uitgekeerd worden, uiteraard met
toepassing van 25 % roerende voorheffing. Hierdoor
zou een stuk van de meerwaarde, gedekt door de
liquiditeiten, niet meer belastingvrij kunnen worden
geklikt.
Er is meerwaarde en meerwaarde
We worden stilaan warm gemaakt voor een grote
belastinghervorming, waarbij verschuiving van
belastingen naar vermogen en roerend inkomen als
een onvermijdbare wending worden voorgesteld. Als
dit tot een gelijkwaardige verlaging van de lasten op
arbeid en dus ook op het inkomen van de bedrijfsleider
zou leiden, is daar wellicht veel begrip voor. Maar
als er een meerwaardebelasting op aandelen zou
komen, zal er hopelijk veel nuance naar soorten
meerwaarden weerhouden worden. Wie een carrière
lang het belangrijkste deel van zijn vermogen aan het
ondernemersrisico onderwierp, wordt hopelijk niet
op dezelfde manier belast op de verkoop van zijn
familiebedrijf als een passieve belegger die met een
fractie van zijn spaargeld wat meer rendementsambitie
heeft.
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4L Trophy: jong ondernemerschap

Studenten wagen
zich aan race door
de woestijn
Twee studenten economie hebben met de steun van Deloitte Fiduciaire
deelgenomen aan de 4L Trophy, een jaarlijkse studentenraid van Parijs
tot Marrakesh. Niet zomaar een race echter, want de deelnemers
moeten hun tocht op een zo ecologisch mogelijke manier afleggen:
degene met de minste kilometers op de teller triomfeert als winnaar.
Een heuse onderneming voor Billie Sabbe (21) en Bruno Coucke (23),
rekening houdend met het feit dat deze race met een Renault R4 moet
gereden worden. Het project van ‘team B&B’ kadert perfect in de filosofie
van Deloitte: resoluut investeren in jong talent en maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
De humanitaire rally 4L, bestempeld als het grootste Europese studentenevenement,
vond dit jaar voor de 17de keer plaats. Dat het een Frans project betreft en
het merendeel van de deelnemers Fransen zijn, schrikte de Belgen geenszins
af. “Ondertussen wint het project immers aan populariteit onder de Belgische
studentenpopulatie en kent het ook steeds meer internationale weerklank. Toen
ik lucht kreeg dat bevriende studenten hieraan gingen deelnemen, heb ik geen
moment getwijfeld om mij ook voor dit tiendaagse avontuur in te schrijven”, blikt
Billie terug. Samen met 1300 andere teams namen ze het engagement op om het
traject van 6000 km door de Marokkaanse Sahara te trotseren.
‘Begin op tijd!’
De voorbereiding van deze race heeft heel wat voeten in de aarde, wat het tweetal
toch ietwat heeft onderschat. “We zijn een half jaar op voorhand begonnen,
maar dat is eigenlijk onvoldoende. Je moet immers actief bedrijven en organisaties
benaderen die bereid zijn om financiële en logistieke ondersteuning te bieden”,
benadrukt Bruno. Want naast het aanzienlijke inschrijvingsbedrag dat de teams
moeten ophoesten, zijn ze ook op zichzelf aangewezen voor hun transport. “Wij
hebben goedkoop een aftands R4’tje op de kop kunnen tikken, maar door onze
geringe technische kennis heeft het vertrekkensklaar maken van onze wagen bijna
dubbel zoveel gekost als de effectieve aankoopprijs. Daarbij komt nog dat we allebei
student zijn, geen evidente combinatie. Twee andere studententeams hebben
hierdoor de handdoek in de ring gegooid.” Toch blonk hun getransformeerde
Renault, getooid in de kenmerkende blauwe en groene Deloitte kleuren, naast die
van alle Belgische deelnemers aan de startmeet in het Brusselse Jubelpark. Van
hieruit vertrokken ze richting het Franse Poitiers waar hun voertuig werd gescreend
voor een technische check up, alvorens koers te zetten naar Zuid-Spanje om er de
ferry richting Marokko te nemen.
Tiendaagse trektocht in de woestijn
De teams moeten navigeren op de ouderwetse manier en krijgen enkel een
roadbook, kompas en kaart mee tijdens hun helse tocht langs de stoffige
zandwegen. In tegenstelling tot Parijs-Dakar, komt diegene die de route het snelst
aflegt niet als winnaar uit de bus, maar wel zij die de route het best weten te volgen
en dus het minste kilometers op de teller heeft. “Bij aankomst van elk circuit (boucle)
wordt de barcode van onze wagen gescand en de kilometerstand ingevuld, waarna
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het klassement wordt opgemaakt.” Bruno wijst hierbij op de
professionele aanpak van de organisatie.
Zoals talloze andere teams bleven onze Belgen niet van
autopech gespaard. “De demper van ons uitlaatsysteem
was onderweg losgekomen, de remleiding gesprongen en
onze lichten functioneerden niet meer omdat de draad was
doorgesmolten. Ter plaatse is er elke avond wel technische
bijstand voorzien, op voorwaarde dat je zelf actief meewerkt
aan de herstellingen. Ook worden de wagens elke dag voor
vertrek streng gecontroleerd om de veiligheid te garanderen.
Als je wagen niet in orde is, krijg je strafpunten.” Voor het
team viel ook het belang van solidariteit op. De wedstrijdcode
schrijft immers voor dat bij panne iedereen elkaar helpt.
Een sportief en humanitair avontuur
De 4L Trophy streeft in de eerste plaats een humanitair
doel na en wendt de inschrijvingsgelden aan voor de bouw
van nieuwe scholen. Daarnaast neemt elk team een grote
hoeveelheid hulp- en schoolmateriaal mee om te schenken
aan kansarme kinderen uit Zuid-Marokko. De organisatie
werkt samen met de ngo ‘Enfants du Désert’, dat het
materiaal inzamelt en verdeelt onder de schoolkinderen.
“Zelf hadden we wat gerief op overschot dat we zelf hebben
uitgedeeld aan de lokale bevolking, wat soms hilarische
taferelen opleverde. Onze balpennen en potloden waren zo
gegeerd, dat enkele Marokkaanse kinderen met hun vingers
tot in mijn mond zaten om een potlood te bemachtigen”,
lacht Billie.
Ook het ecologisch aspect blijft niet onderbelicht, want de
uitstoot wordt helemaal geneutraliseerd en gecompenseerd.
“Een deel van het inschrijvingsgeld wordt geïnvesteerd in de
aanplanting van bomen, berekend op basis van gemiddelde
CO2-uitstoot per wagen. Voor de benzine sta je zelf in, dus
met een kwistige rijstijl straf je enkel jezelf”, merkt Bruno
laconiek op.
Voor herhaling vatbaar
Of de studenten de race nog eens zouden overdoen?
“Absoluut, ook al zaten we er op het einde helemaal door.
We hebben er memorabele momenten beleefd zoals de
tweedaagse bivak, een marathon door de woestijn waarbij
we ’s nachts ons tentje moesten opslaan midden in de
woestijn. Bovendien zijn we trots dat we ons met dit initiatief
ook hebben ingezet voor een goed doel en tegelijk dankbaar
aan onze hoofdsponsor Deloitte Fiduciaire om dit mee
mogelijk te maken.

Billie Sabbe en Bruno Coucke

We raden toekomstige deelnemers wel aan om zeker op tijd
en met de juiste inschatting in dit project te stappen, want
het vergt veel energie. Maar uiteindelijk moet je gewoon de
sprong in het onbekende durven wagen, met een jeugdige
drang om te ontdekken en te ondernemen!”

Bekijk het avontuur van Billie en Bruno op
facebook.com/4LTrophyTeamBenB
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Lage rentes

Lage intrestvoeten zijn niet alles zaligmakend
Om de economie te steunen, voert de Europese Centrale Bank (ECB) een beleid van extreem lage rentes.
Uiteraard biedt dit heel wat mogelijkheden. Maar er zijn ook aantal schaduwkanten.
Vier experts belichten een bijzonder aspect of gevolg van lage rentevoeten.
met voorbehoud van vruchtgebruik bij lage intrestvoeten
1 Schenkingen
De schenking met voorbehoud van vruchtgebruik is een welgekende en veelgebruikte techniek om

Ellen Buysse
Manager Private Governance
ebuysse@deloitte.com

successierechten te besparen. Veel schenkingen van beleggingsportefeuilles vonden plaats in tijden van hogere
intresten. Het door de schenkers voorbehouden ‘vruchtgebruik’ levert nauwelijks iets op bij lage intrestvoeten.
Beter af zijn de schenkingen met een last, bijvoorbeeld tot maandelijkse of jaarlijkse uitkering van een geldsom.
Het inkomen van de vruchtgebruiker is dan minder afhankelijk van de intrestevolutie. De mogelijkheid om deze
geldsom te indexeren vermijdt bovendien een verwatering van de opgelegde last. Omdat de financiële noden
van de schenker op termijn kunnen veranderen, is het aangewezen om de last ‘optioneel’ te maken, waardoor
de geldsom volledig, gedeeltelijk of niet kan opgenomen worden. Het pad van de ‘vruchtgebruikconstructies’
verlaten, geeft bijgevolg meer financiële zekerheid indien de rentes laag of onbestaand zijn en betekent
geenszins het verlies van controle. De structuur van de burgerlijke maatschap kan zelfs een beter alternatief
vormen en biedt de garantie aan de schenker dat de last effectief wordt uitgekeerd.
meer bepalend dan intrestvoeten
2 Terugbetalingscapaciteit
Het effect van lage intrestvoeten mag niet overdreven worden in zijn positief effect op

Koen Sap
Director M&A
ksap@deloitte.com

investeringsmogelijkheden. Wie voor een investering of overname op vandaag tegen 2 % intrest leent, moet
per miljoen geleende middelen het eerste jaar 20.000 euro betalen. Bij een hogere intrestvoet van bv. 4 % zou
dat 40.000 euro zijn. Een lening die op vijf jaar moet terugbetaald worden, leidt tot een jaarlijkse terugbetaling
van 200.000 euro. Met intresten bijgerekend is de cash out in het eerste jaar bij 2 % en 4 % intrestvoet
respectievelijk 220.000 en 240.000 euro. Zelfs bij een dubbel zo hoge intrestvoet geeft dat in het eerste jaar
nauwelijks 9 % meer cash out. Zowel bij investeringen als overnamefinanciering maakt het niet zoveel uit “hoe
laag” de rente staat. Het is de kwaliteit van het dossier, de overname en de resultaten van de investerende
onderneming, samen met de zekerheden en vooral de terugbetalingscapaciteit die het toestaan van een
krediet bepalen. Wel is het meer dan ooit tijd om na te gaan hoe de huidige lage rentevoeten maximaal in de
toekomst kunnen vastgelegd worden.
lage rentevoeten verhogen de kost van groepsverzekeringen
3 Aanhoudende
Werknemers genieten van de wettelijke minimumrendementen voor het aanvullend pensioen van

Karel Vercruysse
Senior Manager Finance
kvercruysse@deloitte.com

enerzijds 3,25 % op de werkgeversbijdragen en anderzijds 3,75 % op de werknemersbijdragen. Deze
minimumrendementen overtreffen de reële rendementen die om en bij de 2 % liggen, namelijk de rente
die wordt gegarandeerd door de verzekeraars. De keerzijde van de medaille is dat de werkgever het verschil
tussen de voormelde wettelijke minimumrendementen en het reële rendement moet bijpassen. Oude
groepsverzekeringen teren nog op hun historisch hogere rendementen. Onze aandacht ligt echter hoofdzakelijk
bij recente contracten, waar het risico op bijpassen reëel is! Een scan van de groepsverzekering moet duidelijk
maken wat de mogelijke additionele kost op lange termijn kan zijn als gevolg van de rendementsverschillen.
Omdat groepsverzekeringen bij uitstek langetermijnverbintenissen inhouden voor de (ex-)werkgevers,
kan het uitdrukken van voorzieningen voor het bij te passen rendement noodzakelijk worden. En ooit
leiden voorzieningen tot kasuitgaven. Het is verrassend, blijvend lage intrestvoeten zullen op termijn de
werkgeverslasten verhogen in de mate dat de werkgever het gegarandeerd rendement moet bijpassen.
intrestvoeten vragen proactief beheer van werkkapitaal
4 Lage
Overtollige liquide middelen parkeren op een zicht- of spaarrekening! Waarom deze gelden niet inzetten

Gary Rodriguez
Senior accountancy consultant
garodriguez@deloitte.com
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om korting contant te optimaliseren? Het rendement van een contante betaling van een factuur met 30
dagen betalingsuitstel en 2 % korting voor contant, bedraagt immers ± 24 %! In de praktijk blijkt echter dat
er nog heel wat onderhandelingsmarge steekt wat korting contant betreft. Cash is immers King, ook bij uw
leveranciers. Tevens blijkt dat een jaarlijkse screening van uw leveranciersportefeuille nuttig kan zijn, wilt u
korting contant verder optimaliseren in omvang. Genieten van dergelijke superrendementen, terwijl u niet over
overtollige liquide middelen beschikt, dan lijkt de opname van een straight loan de oplossing. Huidige historisch
lage Euribor-rates (Euribor 3m bedraagt 0,204 % op jaarbasis) verhoogd met uw bancaire marge, wegen
immers niet op tegen voormeld rendement van 24 %. Uw marge wordt bijkomend gedrukt, wanneer u erin
slaagt om een heropname te doen binnen een bestaande kredietopening waarop een hypothecaire inschrijving
rust. Dit laatste resulteert immers in een betere bancaire rating, wat uw nettorendement ten goede komt.

Vierde Accountancy Classic
in het hart van de Vlaamse Ardennen

Meer dan 120 enthousiaste wielerliefhebbers
werden op 7 juni verwelkomd in de Vlaamse
Ardennen, die het decor vormden voor de
vierde editie van de Accountancy Classic.
Dit maal minder kuitenbijters dan Nederlands
Limburg, maar wel een langer en intenser
traject (150 km), waarbij transpiratie mocht
botvieren bij temperaturen die opliepen tot
30 graden.
Het startschot werd gegeven in Ronse, waar
een compilatie van Deloitters en klanten,
aangevoerd door enkele profwielrenners,
zich na een stevig ontbijt opstelde voor een
fysiek veeleisende uitdaging. Het peloton
werd verdeeld in een sportieve en meer
recreatieve groep, die elk in verschillende
etappes herhaaldelijk het ‘vals plat’ wisten
te trotseren, met hoogtepunten langs de
Mont-Saint-Aubert, het Pays des Collines en
het D’Hoppebos. Na de aankomst konden
de uitgelaten deelnemers hun energiepeil
opnieuw opkrikken met de nodige spijs en
drank, om licht getaand huiswaarts te keren.
Op naar de lustrum editie!
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Proximiteit en gebruiksvriendelijkheid
centraal stellen
Deloitte lanceert vernieuwd online
platform en mobiele app
De stijgende integratie en gebruik van digitale tools en communicatiekanalen in het dagelijkse leven
leggen de behoefte bloot om informatie aan te leveren op een manier die de gebruiker centraal stelt.
Met de lancering van een nieuw online platform en mobiele app krijgt de manier waarop Deloitte
haar communicatiemix invult een nieuw elan, die zowel klanten als personeel ten goede komen.
Altijd up-to-date via de mobile app
In een snel veranderende omgeving waar wetgeving, regels en
andere factoren een invloed uitoefenen op de manier waarop
bedrijven functioneren, is het cruciaal om goed geïnformeerd
te blijven. Hierbij is de Deloitte Belgium app een uitstekende
‘compagnon de route’, omdat het gebruikers in staat stelt om
de laatste ontwikkelingen en trends op vlak van finance, HR,
technologie, btw en wetgeving te volgen. Daarnaast verschaft de
app toegang tot handige online tools zoals de ‘car tax calculator’,
alsook publicaties, studies en verslagen rond actuele kwesties. Er
is tevens de mogelijkheid om te registreren voor evenementen,
seminaries of webinars die door Deloitte op frequente basis worden
georganiseerd.
Digitaal platform drijft gebruikservaring op
De transformatie naar een nieuw online platform houdt meer in dan
de bestaande website in een nieuw kleedje te stoppen; het luidt een
significante verandering in op de manier hoe Deloitte denkt over de
manier waarop haar inhoud en business worden gepresenteerd. Het
nieuwe platform is ontworpen om de ervaring van de gebruiker te
optimaliseren, die onder meer zorgt voor een toegankelijk design
op mobiele apparaten, een sterkere betrokkenheid via sociale media
en beschikt over een geavanceerde zoekfunctie om de gezochte
informatie gestructureerd weer te geven.
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