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Bedrijfsadvies: met blik vooruit
Voka - Kamer van Koophandel Me-
chelen organiseert elke maand een 
ontbijtgesprek, waarbij specialisten 
uit eenzelfde sector van gedachten 

wisselen. Vorige maand verzamelden 
enkele experts op vlak van bedrijfsad-

vies rond de tafel. Onder leiding van 
moderator Bart Van Coile, ondervoor-

zitter van het Instituut van de Ac-
countants en Belastingconsulenten, 

stonden de deelnemers stil bij het 
belang van successieplanning voor 

ondernemers.

gespreksleiding: Bart Van Coile
verslaggeving: Jan Van de Poel

fOtO’s: Jonas Maris

Ondernemers moeten niet al-
leen aan de cijfers denken, maar 
ook aan hun toekomst en dus aan 
successieplanning. Voor heel wat 
bedrijfsleiders is het vinden van 
een ondernemer een probleem, 
aangezien te veel bedrijven op 
de markt zijn. Zijn ondernemers 
zich daarvan bewust?

Luc Eberhardt: Als je ziet tot welke 
generatie de bedrijfsleiders vooral beho-
ren, kan je stellen dat het vandaag voor 
heel wat kmo’s een uitdaging moet zijn 
om in die richting te werken. Ze heb-
ben steeds de keuze tussen twee pistes: 
een overname door een familielid, dan 
wel een verkoop aan een derde partij. 
In beide gevallen is begeleiding noodza-
kelijk, overigens niet louter op juridisch 
of fiscaal vlak. Ook het operationele as-
pect moet mee in beschouwing worden 
genomen. Vandaag heeft de markt van 
overnames enigszins hernomen. Hoewel 
bedrijfsleiders er zich bewust van zijn 
dat het vroeg of laat zover zal komen, 

wachten ze vaak vrij lang vooraleer ac-
tieve stappen in die zin te zetten. Zeker 
wanneer er sprake is van opvolging door 
een familielid. Als bedrijfsleider is men 
het gewend om de touwtjes in handen 
te houden. Om hen vroeger tot zulke 
stappen aan te moedigen, moet er op de 
mentaliteit worden gewerkt. Want regel-
geving die overdracht tijdens het leven 
aanmoedigt, is er al. 

Raf Lens: De belangrijkste voorwaar-
den van die recent ingevoerde regelge-
ving stellen dat er sprake moet zijn van 
een familiale onderneming en van een 
economische activiteit. Bedrijfsleiders 
moeten gesensibiliseerd worden om van-
daag nu al over hun successie na te den-
ken. Vandaag kost vererven iets, terwijl 
schenken gratis kan. Voordien was het 
omgekeerd. Los van die financiële prik-
kel, moet men er zich van bewust zijn 
dat zo problemen zoals familiale twisten 
kunnen worden vermeden. Soms is het 
beter om vroegtijdig je zaken te regelen, 
dan problemen te erven.

Van Mensen en Zaken
Themadossier

Het is duidelijk dat de vertrouw-
de controle over het eigen bezit 
zaakvoerders ervan weerhoudt 
om zaken los te laten. Zelfs als 
zij die stap al zetten, is het nog 
de vraag of die al dan niet op tijd 
wordt gezet. Hoe ervaren jullie 
dit?

Raf Dom: Men mag niet uit het oog 
verliezen dat een bedrijfsleider vandaag 
al een aantal mogelijkheden heeft om 
zijn bedrijf door te geven, zonder dat 
hij de touwtjes uit handen geeft. Denk 
bijvoorbeeld maar aan de coöperatieve 
vennootschap of de private stichting. 
Het emotionele aspect bij een familiale 
opvolging wordt echter dikwijls verge-
ten. Zowel ouders als kinderen moeten 
voor familiale opvolging warm gemaakt 
worden. Ouders liggen vaak wakker van 
hoe het met hun bedrijf verder moet, 
maar desondanks is men bang om er-
over te praten met de kinderen. Dikwijls 
is dit zelfs uit angst voor hun reactie. 
Toch is het aan te raden om zeker vanaf 
de leeftijd van vijftig jaar proactief na te 
denken over de opvolging in een familia-
le onderneming. Want bij een plots over-
lijden, valt er niets meer uit te werken. 

Luc Eberhardt: De duurtijd van dit 
proces wordt ook al eens onderschat. 
Wie ervan uitgaat zelf een oplossing uit 
te denken die de kinderen vervolgens 
maar moeten ondertekenen, kan bedro-
gen uitkomen. Uit ervaring weten we al-
lemaal wel dat het beter is om te gaan 
voor gedragen oplossingen, waarbij de 
wensen en voorkeuren van de kinderen 
vooraf al in kaart zijn gebracht. Bij die 
aanpak vergt dit proces meer tijd. 

Raf Dom: Zonder dat het al eens ter 
sprake is gekomen, gaan sommige on-
dernemers ervan uit dat zoon- of doch-
terlief even hard wil werken in de fami-
liale onderneming als henzelf. Het kan 
best dat zij hierover een totaal andere 
opvatting hebben. Pas als ouders en kin-
deren hierover samen gesproken heb-
ben, is het voor de ouders soms duide-
lijk dat hun kinderen niet de ideale partij 
zijn om hun bedrijf voort te zetten.

An Vermeulen: Ondernemers in alle 
openheid een spiegel van hun onder-
neming voorhouden, is essentieel. Eerst 
moeten ze een duidelijk beeld hebben 
van waar ze vandaag met hun onderne-
ming staan en waar ze naartoe willen. 
Wat is hun positionering op vlak van 
business, merk en communicatie? Waar 
staan ze ten opzichte van hun concur-
renten en de sector? Wat zijn de trends 
en opportuniteiten in hun markt en wat 
betekent dit voor hun business model 
en organisatie? Staan  alle neuzen wel in 
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dezelfde richting. Kortom, hoe de koers 
en toekomst van het bedrijf veiligstel-
len? De wereld is een dorp geworden, 
dus moet ondernemerschap anders 
worden ingevuld. De maatschappij is 
continu in beweging, waardoor traditio-
neel ondernemen en managen niet meer 
volstaat om te overleven. Pas wanneer je 
dat beeld hebt, kan het gesprek over de 
opvolging worden aangesneden. Naast 
een adviserende rol moet de sector haar 
klanten inspireren en coachen. Door 
hen te bevragen, kan samen de juiste 
weg worden uitgestippeld. Een visie ge-
combineerd met kennis en actie zorgt 

voor een positieve evolutie, drive en een 
succesvolle toekomst.

Raf Lens: Op tijd beginnen praten over 
de opvolging van de onderneming is een 
must. Bij leven kunnen ouders met hun 
kinderen om de tafel gaan zitten om te 
kijken hoe iedereen erover denkt. Wan-
neer dat pas na een overlijden gebeurt, 
ligt dat anders. Naar successierechten 
moet er dan wel relatief weinig worden 
betaald. Maar wanneer kinderen elkaar 
moeten beginnen uitkopen, leiden te-
genstrijdige belangen rond de waarde 
van het bedrijf wel eens tot wrevel. Als de 
poppen aan het dansen zijn gegaan, stapt 
men dan naar een adviseur die de fami-
liale problemen moet zien op te lossen. 

Freddy Caluwaerts: Bij het uitvoeren 
van waarderingen krijgen we dikwijls 
een vraag om die waardering in de ene 
of andere richting te sturen, men mag 
daarbij echter niet overdrijven. Mijn 
eerste vraag is dan steeds of er nog an-
dere kinderen of rechthebbenden zijn. 
Is dat het geval, dan moet er correct 
gewaardeerd worden. Je kan al eens 
afwijken, maar het moet verantwoord 
blijven. Ik zie soms hoe wordt gewerkt 
met achttien formules, waarvan dan het 
gemiddelde wordt genomen. Dat is fout. 
Je moet de formules gebruiken die in 
het specifieke geval van toepassing zijn. 

bij kapitaalsintensieve bedrijven moet 
de substantiële waarde een zwaardere 
weging krijgen, bij arbeidsintensieve be-
drijven de rendementswaarde. Al komt 
er bij waarderen veel fingerspitzengefühl 
kijken, een cliënt moet kunnen begrij-
pen waarom iets zo is bepaald. 

Luc Eberhardt: Vraag een gemiddelde 
bedrijfsleider wat zijn bedrijf waard is 
en je zal bedragen te horen krijgen die 
niet stroken met de realiteit. Men rede-
neert soms dat een bedrijf minstens zo-
veel waard moet zijn, omdat er een on-
roerend goed in vervat zijn. Terwijl dat 
onroerend goed zuiver naar rendement 
gekeken net een hinderende factor in dat 
bedrijf kan zijn. Beschouw dit niet als 
een verwijt naar de zaakvoerder. Waarde-
ren is vaak een erg technisch verhaal en 
dat verduidelijken is een hele oefening, 
net omdat de afstand tussen de realiteit 
en zijn eigen perceptie vaak groot is. 

Bart Apers: Die emotionele factor 
speelt hier uiteraard sterk mee. Die voor 
je eigen organisatie opzij zetten, is gi-
gantisch moeilijk. Als externe kan je al-
les dan weer heel rationaal benaderen. 
Dat is ook onze taak om zo’n realistisch 
mogelijk beeld te kunnen krijgen, wel-
iswaar zonder helemaal voorbij te gaan 
aan de emotionele aspecten van het 
verhaal. Als adviseur-accountant heb 

je hier een belangrijke rol in te vervul-
len, teneinde een zo duidelijk mogelijk 
beeld te creëren van de werkelijkheid. 
Voor sommige ondernemers komt de 
rationele benadering van de waardering 
van hun onderneming dan ook als een 
koude douche. Hieruit blijkt nogmaals 
dat een tijdige en goede voorbereiding 
van een eventuele overdracht van cru-
ciaal belang is. Deze tijd heb je nodig 
om je onderneming ‘overdrachtsklaar’ 
te maken. Dit zal zowel de prijs/waarde-
ring als de vlotheid van overdracht ten 
goede komen.

Een onderneming kan niet al-
leen aan een familielid worden 
overgedragen, maar ook aan een 
derde partij. Is er een verschil 
tussen beide mogelijkheden en 
vragen die ook een andere aan-
pak?

Raf Dom: Anders is het zeker, want die 
derde partij is soms een wildvreemd per-
soon. Bij een familiale overdracht blijft 
de onderneming binnen de familie, ter-
wijl in het andere geval er heel wat mee 
kan gebeuren. De nieuwe overnemer 
kan heel andere toekomstplannen heb-
ben. Zo kan bijvoorbeeld de firmanaam 
wijzigen of kan de vennootschap haar 
maatschappelijke zetel plots wijzigen. 

Freddy Caluwaerts: Op emotioneel 
vlak is er zeker een verschil tussen beide 
opties. Naar waarderen durf ik dat niet 
zo te stellen. Bij een familiale overdracht 
mag je er bijvoorbeeld ook niet aan 
voorbijgaan dat er schoonkinderen bij 
betrokken zijn. Dan gebeurt het al eens 
dat er vraagtekens worden geplaatst bij 
afspraken waarmee aanvankelijk wel ie-
dereen akkoord was.

An Vermeulen: Naast het emotionele 
aspect zijn ook de cijfers belangrijk. Ik 
heb het dan niet enkel over de jaarre-
kening maar vooral over de periodieke 

business analyses en reviews waardoor 
doelgerichte tussentijdse bijsturing mo-
gelijk is. Veel organisaties, en dan vooral 
familiale of kleinere bedrijven, gaan nog 
veel te weinig daarmee aan de slag. Als 
adviseur is het onze taak om hen aan 
de hand van die cijfers erop te wijzen 
waar ze vandaag staan, hoe ze de cijfers 
kunnen interpreteren en vertalen naar 
hun dagdagelijks beheer en strategische 
planning. Zonder aan waardering te 
doen, bied je hen zo al een meer markt-
conform zicht op de waarde van hun on-
derneming. Door met je cijfers bezig te 
zijn, ga je resultaatgericht vooruit en kan 
je ook succesvol evolueren. 

Bart Apers: Bij familiale overdracht zal 
de betrachting zijn om een zo eerlijk mo-
gelijke waarde en verdeling na te streven 
tussen de familieleden, waarbij het voor-
naamste doel ook de continuïteit van de 
onderneming is. Bij een overdracht te 
name van een derde partij, zal het be-
komen van een zo goed mogelijke prijs 
de prioriteit zijn voor de overdrager. Het 
gaat hier voornamelijk over het pensioen 
van de ondernemer, die hij in de waarde 
van zijn onderneming heeft opgebouwd.

Een huwelijkscontract kan in ge-
val van overdracht een belang-
rijke factor zijn. Hoe belangrijk 
is het om je hiervan als onder-

Voor meer informatie:
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An Vermeulen: Te laat aan een over-
name denken, werkt dit in hand. Als de 
overdracht het sluitstuk is van een heel 
denkproces, hoeft dit niet zo te zijn. 
De reden of keuze voor een overname 
of verkoop is belangrijk. Eenmaal dat is 
bepaald, kan je samen met de onderne-
mer een toekomstbeeld en een structuur 
daarvoor uittekenen en de juiste men-
sen op de juiste plaatsen trachten te zet-
ten. Het kan maar helpen om later een 
mooie som te krijgen voor wat je hebt 
opgebouwd en wat je erin hebt geïnves-
teerd. 

Werken bedrijfsadviseurs al pro-
actief genoeg? Denken bedrijfs-
leiders al voldoende na over wat 
na hun tijd moet gebeuren?

Freddy Caluwaerts: Zij weten wel dat 
op tijd en stond de strategische oefening 
moet gedaan worden. Maar de waan van 
de dag dwingt hen te focussen op allerlei 
actuele problemen. 

An Vermeulen: Elk van ons heeft daar 
een taak te vervullen. Onderlinge sa-
menwerkingsverbanden en allianties 
zijn daarin heel belangrijk. Want voor 
elk pijnpunt dat naar boven komt, kan 
je een specialist ter zake inschakelen. 
Als die hun krachten bundelen, geven ze 
samen de toegevoegde waarde die hun 

cliënt verwacht wanneer hij op een ex-
terne partij een beroep doet. 

Raf Lens: Ondernemers moeten met 
successieplanning bezig zijn, in hun eigen 
belang maar tegelijk in het belang van de 
Vlaamse kmo-wereld en haar tewerkstel-
ling Wij hebben de verantwoordelijkheid 
hen te sensibiliseren. In de praktijk zien 
we dat mensen zich eerst in hun achter-
hoofd een idee van die opvolging vormen 
en daarmee dan bij ons aan tafel komen 
zitten. Vaak komt het dan op hetvolgende 
neer: zoon of dochter A krijgt mijn be-
drijf en mijn andere kinderen betaal ik 

elk een zelfde waarde in geld uit. Zulke 
planning is absoluut fout. Het stereo-
tiepe van de klassieke pater familias die 
geen tegenspraak duldt, wordt daarbij 
nog vaak bevestigd. Als de jonge gene-
ratie zelf aan de mouw van de ouders 
begint te trekken, wordt het meestal echt 
lastig. Ik kan die jonge generatie maar de 
raad geven om beter een zaadje trachten 
te planten in het hoofd van de ouders, 
zodat dit idee langzaam kan groeien. 

Bart Apers: In heel dit verhaal mogen 
we er niet aan voorbijgaan dat niet alleen 
een overlijden, maar ook een echtschei-
ding de toekomst van een onderneming 
bepaalt. De discussies die daaruit vaak 
voortvloeien, kunnen een onderneming 
echt lamleggen. Aangezien continuïteit 
in een bedrijf zeer belangrijk is, moe-
ten ondernemers durven stilstaan bij 
dit scenario. Al is daarover spreken voor 
sommigen wel een heikel punt.

Luc Eberhardt: Net zoals een onder-
nemer oog voor corporate governance 
oog moet hebben, moet hij ook denken 
aan private governance. Binnen zijn ei-
gen organisatie moet hij professioneel 
bezig zijn met zijn persoonlijke pad en 
tijd vrijmaken om zaken tegen het licht 
te houden. Daarbij kan hij vertrekken 
van een heel eenvoudige vraag: wie 
krijgt wat op welk moment? Het is mis-

nemer bewust te zijn en je hu-
welijkscontract naargelang de 
route van je huwelijk in de loop 
der jaren ook te wijzigen?

Raf Dom: Heel wat zaakvoerders rollen 
in het ondernemerschap, onder meer 
via een familiale overdracht. Maar velen 
staan niet stil bij het huwelijkscontract 
dat ze járen voordien voor hun huwelijk 
hebben afgesloten. Dit heeft belangrijke 
gevolgen voor de onderneming die ze 
hebben opgericht of het aandelenpak-
ket dat ze in handen hebben gekregen 
tijdens het huwelijk. 

Raf Lens: Het huwelijksvermogens-
recht is bij veel mensen absoluut onge-
kend. Bijna dagelijks nog hoor ik van 
zaakvoerders die er verkeerdelijk van 
overtuigd zijn dat een bankrekening in 
successie sowieso volledig aan hen toe-
komt, omdat die op hun naam staat. Bij 
aandelen op naam is dat niet anders. Als 
adviseurs moeten we deze mensen wijzen 
op de consequenties van een overlijden. 
Ondernemers poneren wel eens lachend 
zelf niet de gevolgen van hun overlijden 

te voelen. Wanneer hun partner over-
lijdt, is dat wel anders. Als dan door het 
huwelijksvermogensrecht aandelen in 
handen van eventueel zelfs minderjarige 
kinderen zouden terechtkomen, hebben 
ze op z’n minst al met enkele kwesties 
af te rekenen. Bedrijfsleiders stellen op-
volging uit om de controle te behouden. 
Komt dan je partner te overlijden, heb je 
het zelf al niet helemaal meer in handen. 
Die oefening maak je best voor jezelf, of 
je nu wil verkopen aan een derde partij 
dan wel wil overdragen aan een familie-
lid. In het eerste geval veronderstel ik 
dat de pater familias er zal naar streven 
om zoveel mogelijk voor zijn bedrijf te 
krijgen. Terwijl er wel langer zal worden 
vergaderd, wanneer een kind het bedrijf 
overneemt. Want dit heeft er toch be-
lang bij om zo weinig mogelijk te beta-
len, maar er ook rekening moet worden 
gehouden met broers of zussen die niet 
actief zijn in de onderneming.

Bart Apers: In dit tweede geval wordt 
er vaak gemikt op een correcte prijs, 
waarbij het vooral belangrijk is dat de 
ouders de volgende jaren nog kunnen 

leven. Bij een externe overnemer komt 
het er op aan het maximale er trachten 
uit te halen, ook omdat het minder evi-
dent is om nog verder mee te werken in 
het bedrijf. Alleen al gevoelsmatig ligt 
zo’n samenwerking moeilijker, aange-
zien die overnemer mogelijk een totaal 
andere visie heeft. 
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Koppels willen elkaar zoveel mogelijk beschermen bij een overlijden. De 
langstlevende wenst maximale controle te behouden over het vermogen, zon-
der daarbij veel successierechten te moeten betalen. 

In een huwelijkscontract worden meestal een keuzebeding en verblijvings- 
beding opgenomen om de langstlevende echtgeno(o)t(e) veilig te stellen. 
Deze planningstechnieken brengen echter hogere successierechten met zich 
mee.  

Wilt u de maximale controle voor de langstlevende behouden én successie- 
rechten besparen, dan dient u een stap verder te gaan dan de klassieke bedin-
gen in het huwelijkscontract. U werkt namelijk het best met een bijzonder 
keuzebeding. 

Dit bijzonder keuzebeding plaatst de gezinswoning in de kavel van de 
eerststervende echtgeno(o)t(e). De vrijstelling van successierechten tussen 

echtgeno(o)t(e)n voor de gezinswoning, het bijzonder keuzebeding en 
het testament worden dan gecombineerd toegepast. Op die manier wordt 
onroerend goed tot een gelijkaardige waarde van de gezinswoning vrijgesteld 
van successierechten voor de langstlevende echtgeno(o)t(e). 

Indien u ook de successierechten wilt drukken die uw kinderen zouden moe-
ten betalen bij het overlijden van de langstlevende, kunt u ervoor kiezen hen 
bij een eerste overlijden al te betrekken bij de verdeling van het onroerend 
vermogen. 

Voor meer informatie contacteer vrijblijvend:
Proclarius
Schaliënhoevedreef 20T, 2800 Mechelen
www.proclarius.be | info@proclarius.be 
015/69 98 47 
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Hoe uw vastgoed voor de langstlevende te regelen met vrijstelling van successierechten

De richting van de wind kan je niet zelf kiezen 
 maar wel de stand van je zeilen…

Bent u klaar voor de toekomst?

YYarlini
C o n s u l t i n g  •  C o a c h i n g  •  D e v e l o p m e n t

T i n s t ra a t  4 2 C  •  2 5 8 0  P u t t e  •  + 3 2  4 7 1 3 1 4 1 4 3  •  a n v e r m e u l e n @ m e . co m
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Van Mensen en Zaken
Themadossier

Mist u een helpende hand om de orde en organisatie binnen uw 
onderneming op punt te houden?
Is uw assistent(e)/administratieve medewerk(st)er ziek of met vakantie?

Mist u effi ciëntie en doeltreffendheid binnen uw organisatie en wenst 
u een audit van uw administratieve werking?

Geen nood! Als freelance consultant - offi ce manager  zorg ik voor een 
vlotte organisatie en zorgvuldige verwerking van uw administratie. 
Ook voor enkele uurtjes per week kom ik graag bij je langs.

SCHEPT  ORDE  IN  UW  ORGANISATIE  EN  ADMINISTRATIE

Ilse Loncin   ilse.loncin@gmail.com   www.ilo-assistence.be   +32 489 79 08 32

schien een hele oefening om dit volledig 
in kaart te brengen. Eenmaal dat gron-
dig is gebeurd, kan de opvolging ervan 
wel vlot verlopen. Wij moeten hem tools 
aanreiken die hem toelaten dit systema-
tisch te doen. 

Freddy Caluwaerts: Een ondernemer 
moet altijd eerst aandacht schenken aan 
de burgerrechtelijke aspecten en pas op 
de tweede plaats aan de fiscale aspecten. 
Pas wanneer zijn onderneming draait en 
alles zo geregeld is dat het voor ieder-
een aanvaardbaar is, kan ernaar worden 
gewerkt om ook alles op fiscaal vlak zo 
optimaal mogelijk te maken. 

Raf Lens: Een ondernemer mag niet 
uit het oog verliezen dat hij volgens ons 
wettelijk erfrecht het meest kwetsbaar 
van allemaal is. 

Luc Eberhardt: Ons wettelijk erfrecht, 
dat in principe gelijke zeggenschap geeft 
aan elk van de kinderen, verplicht ons 
ook tot het uitdenken van controlestruc-
turen, waarbij zeggenschap en eigendom 
van elkaar kunnen gescheiden worden. 
Ik denk onder andere aan een maat-
schap of een Stichting-Administratie-
kantoor, die toelaten om je vermogen te 
laten beheren door personen die je zelf 
wenst. Dat kan bijvoorbeeld een kind 
zijn dat al actief in de onderneming is, 
terwijl een ander kind dat buiten de zaak 
is gebleven in dat geval dan alleen eigen-
domsrecht kan opeisen. Deze structuur 
zorgt ervoor dat de in de onderneming 
actieve kinderen voor het besturen ervan 
niet meer afhankelijk hoeven te zijn van 
de passieve broers of zussen. 

Vanaf wanneer dient het moment 
zich aan om zulke controlestruc-
turen te beginnen uitwerken?

Freddy Caluwaerts: Wanneer er uit-
zicht op een familiale overname is, denk 
je er best aan wanneer de volgende ge-
neratie zich bekwaam toont om in het 
bedrijf te komen. 

Luc Eberhardt: Die beslissing volgt 
best wanneer een ondernemer voor 
zichzelf even de oefening maakt en daar-
uit blijkt dat wie na een verdeling aan 
het roer komt te zitten, volgens hem die 
positie beter niet kan innemen. 

An Vermeulen: Veel problemen binnen 
bedrijven vertrekken uit het gegeven 
dat het hen aan structuur en organi-
satie ontbreekt. Men is zo gefocust op 
het hier en nu en permanent branden 
blussen. Daaruit volgt automatisch dat 
ze evenmin bezig zijn met alles wat hen 
in de nabije toekomst parten kan spe-
len. Durf daarom kritisch en objectief 
de organisatie bekijken vanuit een vo-
gelperspectief. Structuur bouw je auto-
matisch op door je af te vragen wie de 
juiste persoon op welke plaats is en wel-
ke taken en verantwoordelijkheden die 
moet hebben. Door die organisatorische 
scanoefening zal je ook sneller een beeld 
hebben van welke vaardigheden moeten 
bijgeschaafd worden en welke profielen 
dienen aangetrokken te worden om een 
succesvolle toekomst te waarborgen. De 
richting van de wind kan je niet wijzi-
gen, maar de stand van de zeilen bepaal 
je wel zelf.

Raf Dom: Zolang de structuur binnen 
een onderneming niet goed zit, zal de 
pater familias de touwtjes niet willen 
loslaten. Hij moet eerst voelen dat hij 
misbaar wordt binnen de onderneming. 
Dan pas zal hij plaats willen maken voor 
zijn opvolger.

Raf Lens: Praten over familiale op-
volging met de pater familias is vaak 
pas mogelijk, wanneer je hem duidelijk 
maakt ook financieel veilig te zullen zijn 
nadat hij zijn zaak heeft overgelaten. 
Dan is de drempel meteen veel lager. 
Niemand wil zich nu eenmaal ontkleden 
nog voor het slapengaan. Daartoe is een 
renteniersplanning en vermogensinven-
tarisatie absoluut noodzakelijk. Op zoek 
naar een fiscaal voordeel zetten sommi-
gen bijvoorbeeld wel al de stap naar een 
kleine schenking, waardoor men meent 
het huiswerk al klaar te hebben. Terwijl 
die schenking dan vaak maar voor een 
fractie van de noodzakelijke successie-
planning instaat. Successieplanning gaat 
niet alleen over het willen doorgeven van 
een onderneming, maar nog meer over 
het op tijd inschatten van de gevolgen 
van een mogelijk overlijden van één van 
de partners. 

DE ACCOUNTANT/BELASTINGCONSULENT: 

Noodzakelijk voor een 
excellente successie!
Nauw betrokken bij de onder-
neming

De accountant is zeer nauw betrokken 
in iedere fase van het leven van de on-
derneming, zoals een huisdokter dat is 
bij het leven van zijn patiënt. Hij speelt 
een centrale rol bij de oprichting, de 
groei, de tijdelijke moeilijkheden, en dus 
zeker ook bij de opvolging van de on-
dernemer.

Grondige kennis van de on-
derneming en haar fiscaliteit

De accountant kent de ondernemer en 
diens onderneming door en door! Van 
meet af aan en in al zijn aspecten. De 
accountant is dus van nature de bond-
genoot van de ondernemer bij de over-
dracht van de onderneming. De belas-
tingconsulent kent alle fiscale facetten 
van de ondernemer en zijn onderneming 
tot in de kleinste details. Hij is daardoor 
de aangewezen persoon voor de fiscale 
begeleiding van de opvolging.

De accountant/belastingcon-
sulent als goede huisdokter 
van de onderneming

Net zoals een goede huisdokter zal de 
accountant en/of de belastingconsulent 
perfect aanvoelen wanneer hij andere 
economische of juridische beroepsbe-
oefenaars moet inschakelen. Dit is zeker 
ook het geval bij de overname van een 

onderneming voor onder meer de juri-
dische of financiële omkadering.

Sparringpartner bij een tijdi-
ge voorbereiding van de suc-
cessie

Als jarenlange sparringpartner van de 
ondernemer weet de accountant wan-
neer het moment aangebroken is om de 
onderneming voor te bereiden voor de 
opvolging. Hij zal de bedrijfsleider tijdig 
adviseren om de vennootschap ‘overna-
merijp’ te maken. Dit kan bijvoorbeeld 
betrekking hebben op het onroerend 
patrimonium of overtollige liquiditeiten 
van de vennootschap.

Grondige kennis van succes-
sieplanning

De accountant en de belastingconsulent 
kennen de mogelijke financiële, fiscale 
en juridische valkuilen bij een overname. 
Zij weten dat een goede successieplan-
ning en de juiste juridische structuren 
(bijv. burgerlijke maatschap) of contrac-
ten (huwelijkscontract, aandeelhouders-
overeenkomst enz.) belangrijk zijn voor 
een geslaagde familiale opvolging.

Een subsidieerbaar over-
drachtsplan

Een Vlaamse onderneming kan via de 
kmo-portefeuille van het Agentschap 
Ondernemen een subsidie tot 50 % krij-

gen voor een overdrachtsplan in het ka-
der van een strategisch advies. Accoun-
tants en belastingconsulenten kunnen 
- aan de hand van heel wat vrijstellingen 
gebaseerd op hun kwaliteitsnormen - 
een erkenning voor de kmo-portefeuille 
verkrijgen van de Vlaamse overheid.

Kwalitatieve begeleiding bij 
de opvolging

Het Instituut van de Accountants en de 
Belastingconsulenten (IAB) begeleidt 
de accountants en de belastingconsu-
lenten bij het waarborgen van een kwali-
tatief zeer hoogstaande dienstverlening. 
Het biedt hiertoe verschillende tools aan 
en voorziet heel wat opvolging van zijn 
leden - zoals handleidingen, aanbeve-
lingen, studiedienst, opvolging perma-
nente vorming, kwaliteitstoetsing enz. 
‘BeExcellent’ is dan ook veel meer dan 
een slogan voor het IAB en voor iedere 
accountant en belastingconsulent!

Uw waarborg voor een excel-
lente opvolging!

De accountant en de belastingconsulent 
bieden de beste waarborg aan u als on-
dernemer op een excellente successie en 
op een succesvolle continuïteit van uw 
onderneming. 

Als ondervoorzitter van het Instituut 
van de Accountants en de Belasting-

consulenten (IAB) leidde Bart Van 
Coile voorgaand panelgesprek van 
Voka - Kamer van Koophandel Me-

chelen in goede banen. In enkele to-
pics toont hij de meerwaarde aan van 
de accountant en de belastingconsu-

lent bij een geslaagde overname.

brOn: IAB

www.iec-iab.be
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Themadossier

Is regelmatig informeren  
over veiligheid nuttig?

Soms vragen een werkgever en een 
preventieadviseur zich al wel eens af 

of al dat spreken en communiceren 
over veiligheid wel zin heeft. Wordt 

er wel naar je geluisterd? Is al die 
energie geen verloren energie? Men 

denkt soms: via communicatie heb je 
toch nauwelijks invloed op (on)veilig 

gedrag? 

tekst: Krista Vankelecom, Premed

We kunnen jullie wel wat geruststel-
len. Al die inspanningen worden toch 
beloond. Werknemers met wie regel-
matig over veiligheid wordt gesproken, 
geven een hoger cijfer voor het veilig-
heidsniveau van het eigen bedrijf dan 
werknemers met wie nooit over veilig-
heid wordt gesproken. Als bezoekers 
verplicht worden om - vooraleer ze het 
eigenlijke bedrijf binnengaan - informa-
tie over veiligheid tot zich te nemen, is 
het voor de bezoeker duidelijk dat de 
veiligheid op deze werkplaats zeer seri-
eus wordt genomen en gedragen ze zich 
daar ook naar.

Maar hoe pakken we dit informeren 
over veiligheid dan best aan? 

We onderscheiden twee be-
langrijke aandachtspunten.

Herhaling loont
Eenmalig voorlichting en instructies ge-
ven heeft weinig zin, omdat er regelma-
tig over veiligheid moet worden gepraat 
om het onderwerp levend te houden. 
De kunst is om herhaling toe te pas-
sen zonder dat het een vervelend ritueel 
wordt; want dan verliest je boodschap 
aan kracht. Uiteindelijk wil je dat werk-
nemers elke dag opnieuw scherp blijven 
op onveilige situaties.

Toon interesse bij onveilig gedrag
De manier waarop je iemand aanspreekt 
op onveilig gedrag, is belangrijk. Want 

je wil niet dat diegene die je aanspreekt 
zich betrapt voelt of verkeerd reageert. 
Vragen stellen is hier dan een goede ma-
nier. Doe je dit altijd zo? Besef je dat je 
hiermee een risico loopt? 

Communicatie over veiligheid is dus 
meer dan een ritueel, ook als het gaat 
om een bekende boodschap. 

Vragen? Aarzel niet om voor meer 
info contact op te nemen met 
Premed op info@premed.be

Themadossiers 
najaar 2015

 SEPTEMBER Afval & milieu

 OKTOBER Facility Management

 NOVEMBER Transport & Logistiek

 DECEMBER Banken & Verzekeringen

In deze themadossiers brengen we steeds een 
aantal specialisten rond de tafel om hun visie  

te delen met elkaar en onze lezers. Deze 
panelgesprekken bieden tegelijk een uitstekende 
mogelijkheid om uw diensten onder de aandacht 

te brengen van ondernemers in het 
arrondissement Mechelen.

 
Voor meer informatie hierover of publiciteit in een 
themadossier of elders in ‘Ondernemers’, kan u 

steeds terecht bij Ann Veeckmans:  
0468-19 72 10 of ann.veeckmans@voka.be

“Ik kan nu sneller 
en effi ciënter facturen 

nakijken en laten 
goedkeuren.”

Veerle Gevaert, Financial Clerk 
Jules Destrooper

E-facturatie

Ef� ciënter beheer. Kostenbesparend. 
Milieuvriendelijk. Dat e-facturatie 
niets dan voordelen heeft, daar is 
Electrabel van overtuigd. En onze 
klant Jules Destrooper ook.

Om het facturatieproces van onze busi-
nessklanten te helpen optimaliseren, bieden 
we hen e-facturatie aan. Ze ontvangen hun 
factuur dan niet langer op papier, maar via 
e-mail of in een online platform. We hebben 
twee oplossingen, met een verschillend 
niveau van automatisatie en integratie.

• Energy Bill is de ideale oplossing als u 
een beperkt aantal facturen per maand 
ef� ciënt wilt verwerken. U vindt uw 
facturen als pdf-bestanden terug op 
uw Customer Area. Doordat ze op één 
plaats gecentraliseerd zijn, kunt ze 
gemakkelijk opvolgen, raadplegen en 
delen. Komt er een nieuwe factuur 
online, dan infor meren wij u per e-mail.

• e-Accounting is een systeem dat grote 
volumes facturen automatisch integreert 
in uw boekhoudpakket. U ziet uw kosten 
voor het ontvangen, valideren, archiveren en 
opzoeken van facturen aanzienlijk vermin-
deren, zeker als u e-Accounting ook voor 
uw andere leveranciers gebruikt. De imple-
mentatie is bovendien eenvoudig, want we 
werken met het standaard XML-formaat.

 

Jules Destrooper 
kiest voor Energy Bill
Een van de businessklanten die al voor 
e-facturatie koos, is koekjesfabrikant Jules 
Destrooper. “We zijn volop bezig met het 
digitaliseren van ons facturatieproces. In 
dat opzicht was het een logische stap om 
ook onze Electrabel-facturen elektronisch 
te ontvangen”, vertelt Veerle Gevaert, 
Financial Clerk bij Jules Destrooper. 

“E-facturatie laat me toe om sneller en 
ef� ciënter facturen na te kijken en te laten 
goedkeuren. Zodra een e-factuur beschik-
baar is in Energy Bill op mijn Customer 
Area, kan ik die makkelijk integreren in ons 
boekhoudpakket. Op die manier behoud 
ik het overzicht en weet ik op elk moment 
wat de status van de factuur is.”

Eenvoudig en ef� ciënt 
Kies voor Energy Bill of e-Accounting en 
ontdek zelf de voordelen van e-facturatie.
• Sneller: u ontvangt uw facturen als pdf 

of in uw boekhoudsoftware, veel sneller 
dus dan de papieren variant.

• Kostenbesparend: hoe geautomatiseer-
der uw facturatieproces loopt, hoe groter 
uw kostenbesparing is.

• Ef� ciënter: de facturen gaan recht streeks 
naar de juiste personen en het risico op 
fouten vermindert.

E-facturatie: 
uw facturen in enkele muisklikken

Jules Destrooper Energy Bill

WIST JE DAT

• elektronische en papieren facturen 
sinds 1 januari 2013 dezelfde 
juridische en boekhoudkundige 
waarde hebben

• een factuur volledig automatisch 
verwerken tot 70% goedkoper is*

• de Europese Unie tegen 2020 
50% van de facturatie elektronisch 
wil zien verlopen

• in België jaarlijks 1 miljard facturen 
verzonden worden, goed voor 5.000 
ton papier en 120.000 bomen**

• bedrijven in België met 40% 
e-facturatie nog ver achterliggen 
op Finse of Deense bedrijven, 
bij wie meer dan 90% van de 
facturatie elektronisch verloopt

* Bron: Rapport KPMG “Berekening van de besparing 
op administratieve lasten dankzij het gebruik van 
elektronische facturatie – 2014”

** Bron: www.efactuur.belgium.be

Surf naar www.electrabel.be/bill 
en www.electrabel.be/eAccounting voor meer details.

uw facturen in enkele muisklikken

WIST JE DAT
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