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Veel bedrijven voelen aan dat ze hun vertrouwde 
businessmodel in vraag moeten stellen en reconfigureren. 
Innovatie heeft niet alleen te maken met nieuwe 
technologie, producten, uitvindingen, … maar nog veel 
meer met de manier waarop je de dingen doet. Uber 
heeft zelf geen disruptieve technologie ontwikkeld, het 
heeft enkel de wijze van passagierstransport veranderd 
met bestaande technologie (wagens en Apps).

Deloitte Accountancy leidt haar medewerkers continu op 
om een innovatieve alertheid in hun DNA te brengen.  
In dit nummer leest u hoe onze medewerkers, binnen de 
Tomorrow is Today-campagne (www.tomorrowistoday.be), 
bij lokale bedrijven ontdekken dat innovatie een dagelijkse 
noodzaak is. Innovatie is verre van enkel een verhaal van 
start-ups aan de Amerikaanse Westkust. En als het dan 
toch om technologische doorbraken gaat, gebeurt het ook 
dicht bij huis.

De Deloitte Technology Fast 50 contest is inmiddels 
een begrip in de wereld van de snelgroeiende 
technologiebedrijven en heeft onder zijn deelnemers 
meerdere jonge ondernemingen die uitgroeiden tot 
wereldleiders in hun technologie. Deloitte Accountancy 
investeert onverminderd verder in een aangepaste 
dienstverlening aan deze bedrijven.

Uw vertrouwde Deloitte Accountant is ook in volle 
evolutie en transformatie. De digitalisering opent 
ongeziene mogelijkheden om boekhoudkundige processen 

efficiënter te organiseren. Maar de toegang tot steeds 
meer data en dit op een snelle, real time wijze, maakt 
onze rapporten, financiële en strategische analyses zoveel 
rijker. Dat Deloitte Digital Accountant niet louter een 
software is, maar uw gesprekspartner en expert met 
sterke inzichten, leest u in enkele getuigenissen in dit 
nummer. Na de integratie van IT-speler Orbit One beschikt 
Deloitte Accountancy over een team van 50 specialisten 
dat kmo’s en familiebedrijven kan bijstaan in hun digitale 
transformatie. 

Nieuwe tijdperken hebben ook nieuwe valkuilen. De 
veelheid aan data, de gemakkelijke connecties via het 
internet, leiden tot steeds meer schendingen van de 
privacy. In dit nummer leest u hoe uw business binnen de 
grenzen van de nieuwe privacyvoorschriften blijft.

Maar ook in het digitaal tijdperk blijven er emoties in 
het bedrijfsleven en van tijd tot tijd moeten de familiale 
relaties in het bedrijf geconfigureerd worden. Ook in 
het digitaal tijdperk is er nood aan financiering. Stabiele 
aandeelhoudersrelaties en stabiele financiering blijven 
twee kritieke factoren voor de continuïteit van bedrijven 
waar de experten van Deloitte Accountancy graag met u 
aan werken.

Voelt u zich al thuis in de innoverende en digitale wereld? 
Wij wel. Samen met u mogen ondernemen, is ook samen 
innoveren.
Henk Hemelaere, Partner

Samen ondernemen, 
samen innoveren
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Deloitte Digital Accountant beoogt voor haar 
klanten een steeds snellere verwerking van 
financiële data en onmiddellijke feedback via 
relevante rapporten. 

Bedrijfsleiders moeten steeds sneller reageren, 
bijsturen, beslissen en moeten dus bijna 
permanent over de juiste financiële data 
beschikken. De traditionele boekhoudkundige 
stappen van rapportering, analyse en actie/
beslissing zijn achterhaald. 

Deloitte Digital Accountant verkort dit proces 
om bedrijven toe te laten met snelheid en 
kennis van zaken de competitie aan te gaan.

Deloitte Digital 
Accountant
De Accountant 
2020 is er klaar 
voor 

www.digitalaccountant.be

Deloitte Digital Accountant
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De Deloitte Digital Accountant is nog steeds een accountant, maar met meer tijd 
en focus op interpretatie van data en sterk gewapend met digitale technologie 
voor de pure verwerkingstaken.

“Van fysieke aanwezigheid naar permanente beschikbaarheid”
Door de digitalisering en globalisering wijzigt de manier waarop onze accountants 
onze klanten diensten verlenen razendsnel. De fysieke aanwezigheid van onze 
accountants evolueert meer en meer naar een permanente beschikbaarheid over het 
net. Ondernemingen kunnen zelf aanloggen op het platform en de gegevens van 
hun bedrijf raadplegen. De Deloitte Digital Accountant en de klant ontmoeten elkaar 
minder, maar bespreken en analyseren nog steeds grondig de door Deloitte Digital 
Accountant aangeleverde rapporten. 

“Digital Accountant brengt het personeel op een hoger peil”
Dankzij Digital Accountant heb je een betere personeelsbenutting. Het digitaliseren 
van de boekhoudprocessen laat gekwalificeerde medewerkers toe om meer tijd te 
spenderen aan zaken die toegevoegde waarde opleveren. Zij die het bedrijf vaak door 
en door kennen, kunnen hun focus nu verleggen van het genereren van rapporten 
naar acties die deze rapporten uitwijzen. Bij tijdelijke afwezigheid van een medewerker 
bij de klant, kunnen wij vanop afstand taken overnemen via het Deloitte Digital 
Accountant-platform. 

“Geen software maar financieel management”
De Digital Accountant is meer dan een procesverbetering. De ambitie van Deloitte 
Digital Accountant is om de tijd van verwerking van data te verkorten, om meer 
tijd te kunnen steken in de interpretatie ervan, met andere woorden inhoudelijk 
sterk financieel management te ondersteunen. Door te focussen op inhoud in 
plaats van gegevensverwerking, stelt onze technologie ondernemingen in staat om 
hun financiële gegevens grondig te analyseren met het oog op het verbeteren van 
beslissingsprocessen. 

“Digital Accountant is cyberproof”
Absolute veiligheid is prioriteit nummer één als het over financiële gegevens gaat. 
Cybercriminaliteit en -aanvallen op het internet en hacking, vinden vaak plaats in 
bedrijven op hun bestaande, oudere systemen die door hun historische architectuur 
niet kunnen volgen met de nieuwste beveilingingsvereisten. Platformen als Deloitte 
Digital Accountant zijn gloednieuw en ontstaan in een open omgeving waar veiligheid 
en bescherming van gegevens ab initio tot de fundamenten van het systeem behoren.

“Digital Accountant: ontwerp, generatie en interpretatie van rapporten“
Binnen het Deloitte Digital Accountant-platform, bespreken onze accountants met 
de klant de rapporteringsbehoeften. Op basis daarvan worden geautomatiseerde 
rapporteringsformats ontwikkeld. Onze accountants interpreteren samen met de 
ondernemer op regelmatige basis de managementrapportering. 

“De Digital Accountant is 24/7 beschikbaar”
Het geraakt steeds meer ingeburgerd dat iedereen, overal en te allen tijde op een 
eenvoudige manier relevante data kan raadplegen. Eenmaal de gegevens verwerkt 
zijn via het Deloitte Digital Accountant-platform, is toegang tot deze gegevens en de 
generatie van rapporten niet meer afhankelijk van een individuele beschikbaarheid van 
een interne of externe medewerker. 

Deloitte Digital Accountant
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Deloitte Digital Accountant

Gregory Maes,  
Senior Financial Manager bij 
de Nationale Loterij

TESTIMONIAL
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De Nationale Loterij is anno 2016 al meer dan 30 jaar actief 
in het wielrennen. In 2011 besloot de Nationale Loterij om 
een eigen team op te richten om zo in 2012 opnieuw actief 
te zijn als hoofdsponsor van een wielerploeg in het peloton. 

De exploitatievennootschap Lotto Sports Organisation (LSO) 
neemt het volledige wielerluik voor haar rekening. Gregory 
Maes, Senior Financial Manager bij de Nationale Loterij, 
vertelt ons wat de samenwerking met Deloitte Digital 
Accountant inhoudt.



Digital Accountant

Deloitte Digital Accountant  
is een meerwaarde in onze 
boekhoudkundige processen 
en financeel management
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Hoe werkt Deloitte Digital Accountant bij LSO? 
Gregory: Deloitte Digital Accountant laat ons toe om 
vanuit drie verschillende locaties via één tool op een 
zeer eenvoudige manier met elkaar te communiceren. 
Dat komt onze structuur, die uit drie aparte entiteiten 
bestaat, in ieder geval ten goede. Ten eerste is er de 
Service Course uit Herentals, waar de mecaniciens aan 
fietsen werken, renners afspreken voor hun training 
en het grootste deel van de administratie gebeurt. 
Daarnaast zijn er diensten van Deloitte Fiduciaire vanuit 
het kantoor in Leuven en ten slotte vinden de financiële 
evaluaties plaats in onze hoofdzetel in Brussel.

Accounting heeft in de eerste plaats te maken 
met recurrente processen en informatie.  
Hoe zit dat bij jullie? 
Gregory: Belangrijk voor ons is een boekhouding die 
helemaal up-to-date is. LSO opereert namelijk met een 
minimum aan eigen vermogen. Ons working capital is 
daardoor zeer beperkt, omdat we afhankelijk zijn van 
sponsors en ook de salarissen van onze renners op tijd 
betaald moeten worden. Een nauwgezette en snelle 
opvolging dringt zich dus op, want de reputatie van 
onze wielerploeg hangt hiervan af.

Er moet op heel regelmatige basis gerapporteerd 
worden volgens een vast en stringent canvas aan de 
Internationale Wielerunie (UCI). Het verkrijgen van een 
licentie is afhankelijk van deze rapportering, dus is het 
heel belangrijk dat alles volgens de regels gebeurt en we 
vertrekken van de boekhouding voor betrouwbare en 
tijdige gegevens.

Hoe zit het digitaal accountingproces precies  
in elkaar? 
Gregory: De LSO-medewerkers ontvangen de facturen, 
scannen ze daarna in en laden ze op het Digital 
Accountant-platform. Vervolgens worden die door het 
management van de ploeg op het platform elektronisch 
goedgekeurd. Na de elektronische goedkeuring door het 
LSO-management, worden die automatisch ingeboekt, 
distilleren we hieruit een betalingsvoorstel en laden we 

alles op in de portal. Dat digitale goedkeuringsproces 
kan eender waar ter wereld gebeuren, bijvoorbeeld 
wanneer onze sportief manager naar een factuur moet 
kijken tijdens de Tour Down Under.

Digital Accountant beschikt ook over een 
geïntegreerd systeem van management-
rapportering. Raadplegen jullie de rapporteringen 
regelmatig? 
Gregory: Uiteraard, het rapport over de openstaande 
saldo’s is informatie die van groot belang is voor ons. 
Vroeger hadden we bijvoorbeeld problemen met 
onkostenvergoedingen van onze medewerkers wegens 
een te lange doorlooptijd. Als je administratie immers 
niet goed zit, heeft dat een impact op de motivatie en 
de sportieve prestaties van je ploeg. Op beslissingsniveau 
kan bovendien vanuit diverse oogpunten financiële 
rapportering gevraagd worden, die wij uit het systeem 
kunnen genereren.

Uw collega’s worden als het ware in dat proces 
gepusht. Hoe gaan zij daarmee om?
Gregory: Het is een change management traject langs 
twee kanten. De betrokkenheid van onze stakeholders 
en het creëren van structuur verhogen de kwaliteit van 
onze werking en bevorderen de vlotte medewerking van 
alle partijen.

Kan elke onderneming voordeel halen uit  
Digital Accountant? 
Gregory: De Digital Accountant biedt een toegevoegde 
waarde voor ondernemingen die op regelmatige basis 
nood hebben aan overzichtelijke en correcte rapporten 
voor een goede bedrijfsvoering. De informatie is op 
een centraal punt en overal digitaal beschikbaar, wat 
de efficiëntie intern ten goede komt. Ten slotte kan 
het inhoudelijk overleg met de externe accountant in 
real time en zonder tijdsverlies door overmaken van 
gegevens gebeuren.

www.lottosoudal.be



Volledige outsourcing van 
onze boekhouding
TESTIMONIAL

Deloitte Digital Accountant

Dimitry Lysens en Aagje 
Moens, Restaurant Magis 

Al bijna tien jaar staan Dimitry Lysens en 
Aagje Moens aan het hoofd van het Tongerse 
sterrenrestaurant Magis. Een team van een 
20-tal medewerkers bedient er de gasten op hun 
culinaire wenken met een pure, eerlijke keuken. 
Gastronomie en design treffen elkaar in liefde voor 
het ambacht en de niets onthullende schoonheid 
van natuurlijke materialen. Beiden streven ze 
naar onberispelijke kwaliteit én eerlijk gebruik 
van natuurlijke ingrediënten. Ondanks de vele 
uitdagingen waar de sector mee te kampen heeft, 
zoals hoge personeelskosten, stijgende kosten 
van voedingswaren en andere vaste kosten, heeft 
Magis haar groei over de voorbije jaren weten 
te handhaven. Sinds enige tijd hebben Aagje en 
Dimitry ervoor gekozen om hun boekhouding via 
het Deloitte Digital Accountant-platform te voeren. 

Waarom heeft u ervoor gekozen om uw 
boekhouding niet in eigen beheer te doen? 
Dimitry: Wel, de horeca vraagt toch wel een specifieke 
aanpak. Als ondernemer in onze sector werk je met 
dagverse producten, verschillende shiften en dagelijks 
een 60-tal klanten die een 100 % correcte en goede 
service verwachten. Onze business vraagt aldus 110 % 
van onze tijdsbesteding waardoor een intern financieel 
administratief persoon geen optie is.

De overstap naar Digital Accountant was  
dus een logische keuze. 
Aagje: Uiteindelijk wel. Het vergt natuurlijk wat 
aanpassingsvermogen, maar we beseffen dat het onze 
administratie vereenvoudigt. We hoeven enkel onze 
facturen en rekeningen in te scannen en op te laden op 
de portal, wat het communicatie- en verwerkingsproces 
met onze accountant aanzienlijk versoepelt. Voor ons is 
dàt cruciaal. Wij moeten kort op de bal kunnen spelen 
doordat we meer dan één keer per maand een zicht 
moeten hebben op onze kaspositie. We hebben geen 
interne boekhouder, maar kunnen via de Deloitte portal 
op ieder moment heel snel communiceren over onze 
cijfers.

Creëert digitaal werken niet meer afstand  
tussen u en uw accountant? 
Dimitri: Absoluut niet, integendeel. De conversie van 
het analoge naar het digitale tijdperk is onomkeerbaar 
en wij springen met beide voeten op de kar van de 
digitalisering. Digital Accountant gaat niet over afstand, 
maar eerder over snelheid van samenwerken met de 
accountant.

www.restaurantmagis.be
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De digitale 
wereld: een 
competitief 
voordeel 
voor uw 
kmo?

De digitale transformatie

Midden januari kondigde 
Deloitte de overname aan van 
het Gentse IT-bedrijf Orbit One. 
Orbit One oprichter Olivier 
Mangelschots, vervoegt het 
Business Control & IT team van 
Johan Vlaminckx.  
Samen creëren ze een uniek 
team van 50 mensen dat zich 
exclusief richt op kmo’s en hen 
helpt op het vlak van digitale 
transformatie.

Wat betekent digitale transformatie voor kmo-bedrijfsleiders?  
Hoe kan het hen helpen om te groeien? 
Olivier: Het gaat om strategische IT-projecten die het dagdagelijkse overstijgen. Een 
zeer belangrijke dimensie hierbij is hoe kmo’s in contact staan met hun klanten. Bij de 
best performerende bedrijven zien we dat het digitaal kanaal vandaag dient om nieuwe 
klanten te maken en de relatie met bestaande klanten te ondersteunen. Het start 
allemaal bij inzicht hebben in de voorkeuren van klanten en daar gepersonaliseerde 
digitale diensten aan koppelen. 

Johan: De exponentiële evolutie in technologie geeft ook de mogelijkheid om enerzijds 
veel meer te leren uit data en te komen tot nieuwe managementinzichten. Anderzijds 
helpt het kmo's hun interne werking, zoals de financiële administratieve keten, volledig 
te digitaliseren en dus te optimaliseren. Het gebruik van papier wordt meer en meer 
een verschijnsel van het verleden. 

Welke middelen willen jullie hiervoor inzetten? 
Johan: Van dag één hebben we dezelfde visie: “cloud” komt op de eerste plaats. Het 
biedt de mogelijkheid voor kmo’s om snel nieuwe technologieën te gebruiken en de 
vruchten te plukken. Gaat het hier om businessapplicaties zoals ERP of CRM of gaat het 
om documentmanagement of communicatietechnologie, de mogelijkheden bestaan 
vandaag in de cloud om op een veilige en performante manier kmo’s te ondersteunen.

Olivier: Door de combinatie van beide teams kunnen we kmo's vandaag een 
keuzemogelijkheid geven op het vlak van technologie. Kijk naar ons BI- of 
CRM-aanbod. Telkens hebben we de mogelijkheid om de beste keuze te maken voor 
de kmo doordat we zowel met Microsoft als Salesforce.com als Qlik technologie 
werken.

Is de kmo-markt volgens jullie klaar om mee op de digitale trein te springen? 
Johan: Ja, maar enkel indien de toegevoegde waarde duidelijk is en het hen helpt om 
hun business te doen groeien. Geen technologie om de technologie, maar een project 
met duidelijke business gedreven KPI's.
 
Olivier: Met onze diensten helpen we kmo's om door digitalisering een concurrentieel 
voordeel te bieden. Toch iets waar elke ondernemer van wakker ligt en naar toe wilt, 
niet?

Johan Vlaminckx (Partner Deloitte Accountancy), Olivier Mangelschots (Orbit One) en  
Nikolaas Tahon (Managing Partner Deloitte Accountancy)

Johan Vlaminckx, Partner
jvlaminckx@deloitte.com

Olivier Mangelschots, Director
olivier@orbitone.com



Deloitte-medewerkers nemen 
de maat van het innovatieve 
karakter van vier West-
Vlaamse ondernemingen. 

De sleutel tot succesvol 
ondernemen is het steeds opnieuw 
aandurven om de bestaande 
modellen in vraag te stellen. 
Zonder deze innovatiementaliteit 
is het in een geglobaliseerde 
context quasi onmogelijk om de 
concurrentiepositie te handhaven. 

Innovatie, in de ruime zin, omvat 
veel meer dan de disruptieve 
doorbraken in Silicon Valley. 
Het is een spectrum, gaande 
van de continue vervolmaking 
van processen tot en met een 
complete transformatie van het 
businessmodel. 

In al deze facetten gaat Deloitte 
Fiduciaire graag het partnership 
met de klant aan. En om onze 
klanten goed te begrijpen, gaan 
Deloitte-medewerkers binnen de 
Tomorrow is Today-opleiding, 
geregeld luisteren in bedrijven. 
We stellen vier West-Vlaamse 
ondernemingen voor waar onze 
medewerkers ter plekke konden 
leren hoe vandaag aan de 
innovaties van morgen gewerkt 
wordt.

TOMORROW IS TODAY
Samen ondernemen is samen innoveren

R&D
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Clarys, gespecialiseerd in additieven 
voor de voedingssector, is het toonbeeld 
van innovatieve bedrijfsvoering. Zo heeft 
het bedrijf bijvoorbeeld geen product-
catalogus, maar wordt elk product op 
maat van de klant ontwikkeld.

Clarys legt zich toe op het creëren 
van oplossingen, vernieuwingen en 
optimalisaties van de productieprocessen 
van haar klanten. Dit vergt een uiterste 
flexibiliteit in de productie, hetgeen gezien 
de specifieke vereisten in de voedingssector, 

geen evidentie is. Om de kwaliteit te 
waarborgen, hanteert Clarys een strikt 
integraal kwaliteitsbeleid. Dit wordt 
ondersteund door de IFS-certificatie, dat 
jaarlijks dient te worden hernieuwd. 

R&D zit bij Clarys dan wel in het DNA van 
het bedrijfsmodel, maar het bedrijf schrikt 
er niet voor terug om complementaire 
oplossingen die reeds op de markt bestaan 
ook in huis te halen. Recent werd dan ook 
besloten om een joint venture aan te gaan 
met een Duitse sectorgenoot.

VETEX

CLARYS
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Vetex wist, dankzij haar pioniersrol in het 
ontwikkelen van coating en laminering, het lot 
van menig textielbedrijf te ontkomen. 
Van katoen naar chemie – Vetex vindt zichzelf 
steeds opnieuw uit, reeds 120 jaar lang.

Vaak zijn juist de traditionele sectoren het meest 
gevoelig aan grote veranderingen in de markt. 
Innovatie wordt dan een kwestie van overleven. Bij 
Vetex staat een eigen R&D-team in voor de innovatie 
van het gamma, met nadruk op het milieuvriendelijke 
karakter van de nieuwe producten. Middels de 
zelfontwikkelde testfaciliteiten wordt onderzocht hoe 
de verdere verwerking van de Vetex-producten nog 
efficiënter kan verlopen. 

Alle machines bij Vetex worden aangedreven door 
groene energie, voornamelijk opgewekt door een 
eigen zonnepanelenpark van 15.000 m². De toekomst 
lijkt verzekerd, want naast de huidige productiehal 
wordt in de nabije toekomst een nieuwe state-of-
the-art faciliteit bijgebouwd.

VETEX

CLARYS

www.vetex.be

www.clarys-foodingredients.be
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D'ARTA

d’Arta streeft ernaar om in een zo kort mogelijke tijd de 
producten van het veld te verwerken tot gezonde, vriesverse 
producten. Maar ook op technologisch vlak, is het een bedrijf 
van “primeurs”. Innovatie in dienst van de klant.

Het productieproces van d’Arta werd door de jaren heen sterk 
geautomatiseerd en geoptimaliseerd, wat zorgt voor uitzonderlijke 
resultaten over flexibiliteit en productiviteit.

De volautomatische verpakkingslijnen kunnen op een efficiënte 
manier verpakken en paletten worden automatisch samengesteld 
met verschillende producten volgens de vraag van de klant.

d’Arta beschikt over de allernieuwste was-, snij-, blancheer- en 
verpakkingstechnieken. Door het ontwikkelen van nieuwe 
technieken probeert d’Arta het assortiment aan te passen met 
nieuwe variëteiten en kan er ingespeeld worden op de steeds 
veranderende behoeftes van de markt.

Dankzij de geautomatiseerde menginstallatie kan de klant zelf zijn 
gewenste groentemix laten samenstellen. d ’Arta streeft ernaar om 
het productassortiment aan te passen aan de laatste trends. Bij al 
deze ontwikkelingen staan versheid, differentiatie en gebruiksgemak 
voor de eindconsument centraal.

TOMORROW IS TODAY
www.darta.com
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NOVY

Novy werd in 1907 opgericht door Hilaire Lannoy als 
fietsenhandel in Kortrijk. Na zijn carrière als beroepswielrenner 
startte hij met de productie van fietsen, maar nu is Novy vooral 
gekend voor keukentoestellen. Van luidruchtige bromfietsen 
tot geruisloze dampkappen: innovatie door de jaren heen. 

Ook in 1965 was tomorrow al today en werd er op zoek gegaan 
naar een nieuw product. Aangezien de onderneming beschikte 
over de volledige infrastructuur en know-how voor verlakking, 
montage en verwerking van plaatwerk, werd besloten om de 
overstap te maken naar een volledig nieuw product, met name 
"de dampafzuigkap voor particuliere keukens". 

Dit was een succesvolle beslissing, want tot op vandaag is Novy 
een toonaangevend merk in keukenventilatie. Al 50 jaar lang 
onderscheiden ze zich door telkens een stap voor te zijn op 
hun concurrenten. R&D is dan ook een belangrijk deel van de 
bedrijfscultuur. 

Dit profileert zich op twee verschillende vlakken, namelijk op 
product- en op procesniveau, gebaseerd op inzichten van het 
kookproces bij de individuele particulieren. Het gebruik van 
hoogstaande grondstoffen zorgt ervoor dat Novy dampkappen 
garant staan voor kwaliteit. Daarnaast wordt er ook gefocust op 
gebruiksgemak, stilte en design. 

De operationele strategie bestaat uit een productgerichte aanpak 
waardoor de werknemer kennis en impact krijgt op een groter 
gedeelte van het productieproces. Continu overleg tussen 
verantwoordelijken en werknemers laat toe om concepten en 
methodieken aan te reiken om onnodige handelingen uit het 
productieproces te vermijden. Er worden omstandigheden 
gecreëerd waarin men kan samenwerken en een ruim palet 
aan verantwoordelijkheden kan opnemen om de continuïteit 
van de productie te vrijwaren. Dit alles heeft ook een impact op 
doorlooptijden en leverbetrouwbaarheid, wat dan weer voor Novy 
klanten zeer belangrijk is.

www.novy.be



Onderzoek wijst uit dat de eerste wens van ondernemers er nog steeds uit bestaat dat hun 
kinderen het bedrijf verderzetten. Pas als het vaststaat dat kinderen geen interesse tonen, 
dat snoeien aan de familieboom financieel niet eenvoudig ligt, dat zware investeringen nodig 
zijn om te groeien of dat er een onverwacht bod op tafel komt dat onmogelijk kan geweigerd 
worden, zal een verkoop aan de orde zijn.

Geen familiale afspraken zonder bedrijfsplan
Bedrijven die over generaties heen blijven 
bestaan, creëren door erfopvolging bijna altijd 
meerdere aandeelhouders, die aanvankelijk uit 
één gezin komen, maar later zelfs uit verschillende 
familietakken. Op dat moment winnen familiale- 
en aandeelhoudersafspraken aan belang. Deze 
afspraken moeten zowel in de lijn liggen van het 
individueel belang van de aandeelhouder als van 
het ondernemingsbelang. Geen familiale afspraken 
zonder een businessplan, zonder visie over de 
bedrijfsdoelstellingen: willen we groeien, is onze 
business duurzaam op lange termijn, wat is de kost 
van de uitdagingen, …?

Hebben we dezelfde visie over de strategie van 
het bedrijf? Zijn we akkoord over welke sterke, 
externe mensen of competenties we moeten 
aantrekken? Mag mijn kind − niet aandeelhouder − 
een concurrerende activiteit opstarten? Wat zijn de 
perspectieven van en criteria voor de kinderen om 
aandeelhouder te worden? Kan ik uitstappen en 
wat is dan de interactie met het bedrijfsplan? Lassen 
we stand stills in indien we belangrijke stappen 
genomen hebben in het bedrijf? Wat beogen de 
verschillende familietakken op termijn: het bedrijf 
in de familie houden of op termijn uitstappen? Of 
wensen ze van de andere familietak af te raken? 
Families respecteren elkaar, wensen ruzies te 
vermijden en houden heel vaak bepaalde zaken voor 
zich. Dit leidt vaak tot emoties, frustratie en verlies 
van rede. De enige digitale tool die soms in werking 
is, is communicatie via mail! 

De uitwerking
Het beheersen van deze zakelijke en emotionele 
belangen doe je door een externe partij dit proces 
te laten faciliteren en objectiveren. Via individuele 

gesprekken kan een derde heel snel het totaalplaatje 
kennen. Tegenover een externe facilitator wordt 
soms uitgesproken wat men niet bespreekbaar acht 
in rechtstreekse relatie. Pas op het einde van heel 
het proces komen aandeelhoudersafspraken en een 
goed familiaal charter op de proppen. Heel vaak 
keert men de volgorde om. Men probeert meteen 
afspraken getekend op papier te krijgen zonder te 
gronde de zaken uitgesproken te hebben. Welke zin 
heeft het een aandelenoverdracht enkel juridisch af 
te spreken over een bedrijf waar er te gronde geen 
eenheid van visie is, waar men uitgepraat is over 
de manier waarop het bedrijf moet gemanaged 
worden? Bij het finaal opmaken van de teksten 
met afspraken dienen nog steeds de financiële en 
operationele consequenties ten opzichte van het 
bedrijf in het oog gehouden worden. Afspraken 
rond uit- of toetreden van aandeelhouders, over 
winstuitkering en bezoldigingen moeten financieel 
haalbaar zijn. Hypothekeert een exit van een 
familiant niet het groeiplan?

Kwestie van de dingen in de juiste  
volgorde te doen
Het managen van emoties en zakelijke belangen 
vergt een methodiek waarin de juiste volgorde 
wordt gerespecteerd: eerst een plan voor het bedrijf, 
gevolgd door een inventarisatie en consensus 
omtrent belangen van alle familianten en tot 
slot, juridische teksten die naar inhoud financieel 
compatibel zijn met het bedrijfsplan.

Familiale aandeelhoudersrelaties 
het belang van emoties  
in een digitaal tijdperk

Patrick Dierick, Partner Tax & Legal Services
pdierick@deloitte.com

Pascal Demilecamps, Partner
pdemilecamps@deloitte.com
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Maakt u gebruik van klantenkaarten? Stuurt u nieuwsbrieven of reclame naar alle contactpersonen in 
uw mailbox? Heeft u camera’s hangen op uw werkvloer? Gebruikt u track & trace systemen? Heeft u 
een uitgebreide klantenlijst die u niet alleen gebruikt voor de uitvoering van uw contract, maar ook 
voor andere doeleinden? Koopt of verkoopt u soms klantendata? En heeft u als werkgever niet het 
recht de mailbox van uw werknemer na te kijken wanneer deze besluit een andere opportuniteit aan 
te nemen?

Wellicht heeft u er tot op heden niet bij stil gestaan of 
bent u er als ondernemer in de praktijk nog maar weinig 
mee geconfronteerd, maar bovenstaande acties hebben 
een rechtstreekse impact op de privacy van diegenen 
waarvan u persoonsgegevens verwerkt. Wenst u zaken 
te doen, dan dient u echter de privacywetgeving na 
te leven. Indien u deze regels niet naleeft, dan zal de 
Privacycommissie u immers direct kunnen beboeten. 
Bescherming van persoonlijke gegevens heeft dus 
implicaties voor de business en reputatie van uw kmo. 

Mag ik dan geen reclame (meer) naar mijn klanten 
en prospecten verzenden? Jawel, maar enkel als u zich 
kan baseren op een wettelijke grondslag. Uiteraard is 
expliciete toestemming van de klant hier één van. Maar 
wat als ik deze toestemming niet heb? Dan voorziet de 
wet nog altijd een aantal mogelijkheden (vb. als u een 
contractuele relatie heeft met uw klant); maar deze zijn 
eerder restrictief. En er zijn altijd nuances. Wilt u deze 
informatie elektronisch versturen, bv. via e-mail, dan 
heeft u in principe expliciete toestemming nodig.

Mag ik dan geen klantenkaarten meer uitreiken? 
Jawel, maar u moet goed nadenken over het doel 
waarvoor u deze persoonsgegevens opvraagt. Wilt u 
enkel uw klanten belonen of wilt u aan direct marketing 
doen? Vraag ook niet meer gegevens op dan nodig. 
Informeer uw klanten zeer duidelijk over wat u doet 
en hoe zij zich hiertegen eventueel kunnen verzetten. 
Zorg zeker ook dat u hun gegevens daarnaast niet gaat 
gebruiken voor andere doelen dan deze die u heeft 
meegedeeld.

Mag ik de mailbox van mijn werknemer die 
vertrekt dan niet zonder meer nakijken? Ook hier 

is het antwoord genuanceerd. Houd een welbepaald 
doel voor ogen, ga proportioneel te werk en licht uw 
werknemer duidelijk in. Communiceer de informatie 
eerst globaal, bijvoorbeeld via het arbeidsreglement, en 
daarna ook individueel, bijvoorbeeld aan de hand van 
een persoonlijk gesprek. 

Bovenstaande voorbeelden geven duidelijk aan dat de nadruk ligt op 
‘verantwoording’. Als u persoonsgegevens verwerkt, ga dan voor een 
duidelijke strategie.

Zorg eerst dat deze gegevensstromen in kaart worden gebracht 
(data mapping). U moet weten hoe en waar er in uw onderneming 
persoonsgegevens binnenkomen, waar ze worden bewaard, tussen wie 
ze worden uitgewisseld, hoe lang ze bijgehouden worden.

Als u dit overzicht heeft, ga dan na waarvoor u deze gegevens allemaal 
gebruikt of wil gebruiken (direct marketing, loonsadministratie, controle 
van werknemers, ...). 

Laat aftoetsen of u in al deze verwerkingen de privacywetgeving  
naleeft.

Voorzie een concreet plan met duidelijke actiepunten die u toestaan u in 
regel te stellen.

Zorg dat deze vooropgestelde acties effectief geïmplementeerd worden: 
laat u bijstaan voor de opmaak van een duidelijke privacyverklaring 
en disclaimer (eventueel ook cookie-pop up) op uw website, laat uw 
arbeidsreglement updaten, laat uw contracten met leveranciers en derde 
partijen zoals service providers opnieuw onder de loep nemen, zorg voor 
een procedure voor gegevenslekken, train uw personeel, (her)bekijk uw 
securitybeleid en documenteer zeker al uw verwerkingen.

Staat privacy in 
uw onderneming 
al op de agenda?

Kristof Cox  
Senior Manager
krcox@deloitte.com
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De overnamemarkt draait opnieuw op 
volle toeren. Door de aanhoudende 
lage marktrente, de volatiele beurzen 
en de interesse van heel wat kandidaat-
kopers/investeerders, kennen de 
overnameprijzen een stijgende tendens. 

Als het regent in Parijs, druppelt 
het in Brussel: de grote transacties 
als de overname van SAB Miller 
door AB Inbev, van Delhaize door 
Ahold als de samensmelting van 
Picanol en Tessenderlo inspireren de 
overnamemarkt in het “mid market” 
segment van niet genoteerde familiale 
bedrijven en kmo’s.

Meer kopers dan verkopers …
Binnen de Belgische kmo-markt is de appetijt voor 
overnames duidelijk aanwezig, maar vooral dan aan 
de kopende zijde: het aantal kopers groeit sterker dan 
het aantal kandidaat-verkopers. Naast de traditionele 
industriële interesse in sectorgenoten, zijn steeds meer 
private equity fondsen, family offices en particulieren 
actief op het overnamepad. De zoektocht naar 
rendement (yield) weg van de aanhoudend lage 
marktrente én het volatiele beursklimaat inspireren heel 
wat privékapitaal om zelf rendement te creëren op 
hun kapitaal, door overname of deelname in familiale 
bedrijven. 

Van brede risicospreiding naar risicobeheersing  
in participaties in kmo’s
Meer en meer leeft het gevoel dat de connectie met 
en betrokkenheid bij een oordeelkundig geselecteerde 
participatie in een kmo, een aanvaardbaar risico 
uitmaakt. Een toenemend aantal investeerders hebben 
de indruk dat beurzen op en neer dansen zodra een 
“gebeurtenis” van politieke of macro-economische aard 
zich voordoet, waarbij de aandelenkoersen niet altijd de 
individuele sterkte van een bedrijf weerspiegelen. 

Het traditioneel idee om te investeren in een portfolio 
van veel beursgenoteerde bedrijven als middel tot 
risicospreiding, wordt meer en meer gecombineerd met 
een eigen investering in een lokaal bedrijf. Investeerders 
kiezen voor lokale bedrijven die men kent, die een 
toekomstplan hebben gekwantificeerd en waar ze 
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Overnamemarkt van 
de familiale bedrijven
Groeiende interesse, stijgende 
waardes en voldoende 
financiering



als aandeelhouder niet enkel postfactum het beleid 
evalueren, maar waar nodig upfront kunnen meesturen. 
Ze bepalen dus liever mee wat er met hun kapitaal 
beslist wordt; inspraak die een eigen risicobeheersing 
uitmaakt eerder dan een passieve risicospreiding door te 
beleggen in een brede, beursgenoteerde portfolio.

Fiduciaire KMO Kompas 2015 bevestigt  
stijgende performantie van kmo’s
Tegen de achtergrond van heel wat appetijt bij 
kandidaat-overnemers en de lage marktrente, hebben de 
overnameprijzen de voorbije periode dus een duidelijke 
klim gekend. Maar gelukkig is die klim niet enkel het 
gevolg van vraag en aanbod en de stijgende multiples 
in geval van EBITDA-waardering. Het KMO Kompas 
2015 van Deloitte toont duidelijk aan dat de sterke 
kmo’s die de crisis uitgezweet hebben finaal sterker 
geworden zijn. Productiviteit en rendement herleven en 
de operationele cashflows an sich zijn stijgend. Als hoger 
gesteld, investeren in kmo’s is aantrekkelijk, maar de 
juiste moeten geselecteerd worden. Het KMO Kompas 
wijst immers ook uit dat de kloof tussen de sterke, 
groeiende bedrijven en minder performante bedrijven 
blijft toenemen. 

Hoe overnames van familiebedrijven financieren?
Traditioneel bestaat de financiering uit een bancaire 
en niet-bancaire component. Sinds de financiële crisis 
kon – afhankelijk van de kwantitatieve en kwalitatieve 
elementen in het dossier – gemiddeld 2,5 tot 3 keer 
EBITDA bancair worden gefinancierd. 

Binnen de toenemende vraag naar overnames, 
is voor kwalitatieve dossiers (stabiele cashflows, 
aanwezigheid van tastbare activa, voldoende taille van 
de onderneming, …) een bancaire financiering tot 3,5 à 
4 keer EBITDA geen uitzondering meer. Bij een grotere 
bancaire financiering, is een ook de structurering van 
deze financiering van groot belang. De bancaire financier 
blijft immers in eerste instantie bezorgd om risico’s. 

In het uitwerken van een overnamestructuur 
spelen naast financiële, ook fiscale en juridische 
aandachtspunten een rol.

De niet-bancaire component wordt gebruikelijk 
ingevuld via beschikbare eigen middelen en/of een 
(achtergestelde) lening van derde financiers/investeerders 
(eventueel de verkopende partij via een vendor loan). 
Ook bij deze derde-financiers is er een tendens om een 
hogere schuldgraad te financieren. 

Investeerders bepalen dus 
liever mee wat er met hun 
kapitaal beslist wordt
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Philippe Artois, 
Senior Manager M&A & Finance
partois@deloitte.com
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Top drie
Met een omzetgroei van 701 % kaapte X-RIS de eerste 
prijs weg. Het Luikse bedrijf is gespecialiseerd in het 
maken van originele en vernieuwende producten op 
het gebied van digitale röntgenfotografie voor niet-
destructief onderzoek en beveiliging. “De Fast 50 
competitie vestigt onze aandacht op groei, en net die 
groei laat ons toe om te blijven innoveren en marktleider 
te worden”, bevestigt commercieel verantwoordelijke 
Nicolas Poelst. 

Het gaat ook nog steeds hard voor iText Group uit 
Gent, het bedrijf achter de iText-software die pdf’s 
genereert voor webtoepassingen. De winnaar van vorig 
jaar eindigde op de tweede plaats. Cmosis, leverancier 
van geavanceerde, algemeen verkrijgbare, volledig op 
maat gemaakte CMOS-beeldsensors, keerde al voor 
de derde keer terug. Beide bedrijven zijn ondertussen 
overgenomen, maar blijven actief in België.

De meest duurzame groei werd opgetekend door het 
offshorebedrijf GeoSea. Na vier jaar op een rij in de Fast 
50 ranking, mocht het zich de Most Sustainable Growth 
Award toe-eigenen.

Economische impact technologiebedrijven
Dat de Belgische Fast 50 bedrijven voor veel 
werkgelegenheid zorgen, hoeft weinig betoog. Met 
1.176 personeelsleden zorgen zij voor een substantiële 
directe tewerkstelling en daaraan gekoppeld 
ongetwijfeld ook indirecte tewerkstelling. Daarenboven 
groeide hun winst nog sneller dan de werkgelegenheid, 
met een gemiddelde groei van 43,7 %. Opmerkelijk 
hierbij is dat onze Belgische technologiebedrijven 
weinig afhankelijk zijn van externe aandeelhouders. De 
meerderheid financiert hun groei met leningen, eigen 
middelen of door een beroep te doen op familie en 
kennissen. Nochtans kan hier niet uit worden afgeleid 
dat er een gebrek is aan durfkapitaal. De Fast 50 staan 
eerder weigerachtig tegenover de inbreng van extern 
kapitaal.

Ook start-ups drukken hun stempel
Na een preselectie van meer dan 60 start-ups werden 10 
ondernemingen geselecteerd voor de Rising Star Award. 
Onder het toezicht van Fortino oprichter Duco Sickinghe 
beoordeelde de Rising Star jury de elevator pitches van 
de bedrijven op basis van onder andere vernieuwend 
vermogen en omzetpotentieel. 

Domobios, dat met hun product Acar'Up een nieuwe 
methode heeft ontworpen om huisstofmijten uit te 
roeien, werd uitgeroepen tot Rising Star 2015. Pierre 
Buffet, medeoprichter en directeur van Domobios 
verklaart: “De Rising Star-award is een mooie erkenning 
voor onze hele ploeg en voor ons eerste product. Het zal 
ons helpen om toekomstige uitdagingen te overwinnen, 
waaronder de internationalisering en het op de markt 
brengen van nieuwe producten.”

De Most Disruptive Innovator Award, die wordt 
uitgereikt aan bedrijven die een high-end 
technologieproduct of -service hebben ontwikkeld en 
breed inzetbaar is voor toepassing en gebruik, werd 
in de wacht gesleept door OncoDNA. Het bedrijf 
specialiseert zich in een effectieve behandeling van 
uiteenlopende tumoren. 

Deloitte Technology Fast 50

Deloitte Technology Fast 50

Belgische technologiebeloftes  
leggen consistente groei voor

Technologisch België tekende opnieuw present 
op de Fast 50 Award Ceremony in Brussel, de 
jaarlijkse bijeenkomst van ’s lands snelst 
groeiende technologiebedrijven. 
VRT-nieuwsanker Goedele Wachters luisterde 
het gebeuren op, terwijl er opnieuw 
reikhalzend uitgekeken werd naar de ranking 
die de omzetgroei over de laatste vier jaar van 
de 50 snelste groeiers in kaart brengt. 
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BELGIUM

Het is spannend en 
bemoedigend om het aantal 
inschrijvingen voor Deloitte 
Technology Fast 50 elk jaar 
te zien toenemen. Jonge, 
vernieuwende bedrijven in 
België blijven hoge 
groeicijfers voorleggen en 
bewijzen dat de 
ondernemingsgeest in de 
technologiesector meer dan 
ooit aanwezig is.
Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte Accountancy   

VOLLEDIGE RANKING OP WWW.FAST50.BE

Strategische groei
De helft van de technologiebedrijven heeft al een 
overname gedaan om hun groei te consolideren, maar 
meestal blijft het bij één enkele acquisitie. Overnames 
zijn dikwijls een noodzakelijke hefboom om verdere 
expansie mogelijk te maken. 

Hoewel de bedrijven van vorig jaar gemiddeld sneller 
groeiden (525 %), beschikten de bedrijven die dit jaar 
in de ranglijst zijn opgenomen over meer kapitaal. De 
bedrijven in de lijst van dit jaar zetten in het eerste jaar 
van het groeitraject al gemiddeld 6,6 miljoen euro in, 
terwijl dat in de editie van vorig jaar 2,9 miljoen was. In 
vier jaar tijd is hun omzet tot gemiddeld 16 miljoen euro 
toegenomen. 

Deloitte Technology Fast 50

Nr Bedrijf CEO Lokatie Groei %

1 X-RIS Christophe Greffe Ans 701 %

2 iText Group Bruno Lowagie Sint-Amandsberg 653 %

3 Cmosis Luc De Mey Berchem 615 %

4 Universem Simon-Pierre Breuls Isnes 516 %

5 iCapps Philip Verschueren Antwerpen 478 %

6 KitoZyme François Blondel Herstal 354 %

7 Comate Wouter Foulon Leuven 332 %

8 IT resellers Group Didier Beernaert Antwerpen 309 %

9 Comizzo Vincent Parisis Deurle 307 %

10 Destiny Daan De Wever Zaventem 288 %

16/11/2016
AWARD CEREMONY

SAVE THE DATE
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Na een maandenlange voorbereiding heeft de Gentse afdeling van 
Deloitte haar intrek genomen in een gloednieuw kantoorgebouw op 
The Loop. “We hebben getracht om een werkomgeving te creëren 
die inspireert en stimuleert. Wanneer je hier rondloopt, voel je dat 
er veel aandacht is besteed aan kwaliteit en optimalisatie van de 
comfortwaarden”, poneert Nikolaas Tahon, Managing Partner van 
Deloitte Accountancy.

Mobiliteit, duurzaamheid en ‘new ways of working’
Er werd niet alleen breed ingezet op duurzaamheid en zeer laag 
energieverbruik, maar ook de manier van samenwerken wordt 
geactualiseerd. "Onze collega’s krijgen geen vaste werkplek meer en 
we opteren voor een volledige ‘clean desk policy’. Een oase aan licht 
in combinatie met het gebruik van moderne materialen staan garant 
voor een optimaal werkklimaat dat elk individu ten goede komt.” Door 
de gunstige ligging aan het kruispunt van de E40 en de E17, een vlotte 
tramverbinding en de nabijheid van het treinstation Gent-Sint-Pieters, 
biedt The Loop bovendien een breed aanbod aan mobiliteitsoplossingen. 
Ten slotte wordt er ook ingespeeld op de actuele digitale tijdsgeest. 
“Wij willen onze collega’s aanmoedigen om de papierberg drastisch te 
verlagen en de volledige omschakeling naar digitaal te maken. Binnen 
afzienbare tijd willen we de dossierkasten hier volledig zien verdwijnen”, 
voegt Tahon hier nog aan toe. 

Historische kans
Deloitte Accountancy ziet in het nieuwe kantoor dan ook een historische 
kans om nog beter in te spelen op de uitdagingen van de Oost-Vlaamse 
kmo-bedrijfsleider. “Na omzwervingen over de voorbije twintig jaar in en 
rond de Gentse regio, hebben we onze dienstverlening stevig weten te 
verankeren in de Oost-Vlaamse kmo-markt. The Loop is het resultaat van 
het jarenlange vertrouwen dat we samen met onze klanten en collega’s 
hebben opgebouwd.” 

The Ghent office  
on the move! 
Deloitte kiest voor 
innovatie, ook in de 
werkomgeving

Voortaan kan je ons bereiken op  
onderstaand adres:

Raymonde de Larochelaan 19A 

9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) 

Telefoon + 32 9 393 75 85

Fax + 32 9 393 75 80


