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Het is er weer
niet van
gekomen
Ontelbare uren en dagen hebben ministers en hun hofhoudingen de voorbije weken verloren aan de Ceta-klucht, het
beruchte handelsverdrag tussen Europa en Canada. Niet
dat de Belgische delegaties iets wezenlijks hebben kunnen
veranderen aan de teksten of de inhoud van het akkoord,
laat ons wel wezen. Oeverloos tijdverlies, dat wel. Bovendien
sloeg al dat gehakketak alleen op onderdelen van het verdrag
die niet raken aan de pure handelsovereenkomst.
Al die tijd was beter geïnvesteerd in waar onze ondernemingen en kmo’s al lang naar uitzien: de beloofde verlaging van
de lasten voor onze bedrijven, en in het bijzonder een vermindering van de vennootschapsbelasting.

Luc Soens, directeur
Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

De aangekondigde vermindering van de vennootschapsbelasting was een sterk signaal
geweest om het vertrouwen in
onze economie aan te zwengelen.
Maar toen de federale begroting moest ingediend worden,
konden de partijen die deel uitmaken van deze regering daar
geen akkoord over vinden. Zoals zo vaak werd deze beloofde maatregel verdronken in een onoverzichtelijk onderhandelingsdecor waarin alles aan elkaar was vastgeklonken. Als
dit er kwam, moest ook dat erdoor, enz.
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T: 02-426.39.00, F: 02-426.34.17, info@lvz.be, www.lvz.be
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Jobs, jobs en nog eens jobs is het zogezegde credo van deze
federale regering. Onze kmo’s zijn wel degelijk bereid om
nieuwe jobs te creeëren. Er zijn voldoende sectoren die het
goed doen in onze economie, en die nieuwe werkkrachten
kunnen gebruiken. Maar onze bedrijven worden gewurgd
door hoge lasten, ondraaglijke energiekosten, administratieve overlast en ander tijdrovend gedoe. De aangekondigde
vermindering van de vennootschapsbelasting was een sterk
signaal geweest om het vertrouwen in onze economie aan te
zwengelen. Maar het is er opnieuw niet van gekomen.

“Een overname zagen wij niet zitten”, zeggen Dirk
(links) en Geert. “We werkten ondertussen 12 jaar
in het bedrijf en kozen voor een familiale opvolging.”
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Een bedrijf overdragen
binnen de familie?

Brouwerij
Lindemans
schreef een
succesverhaal
Pas na verloop van tijd kan je de opvolging binnen
een bedrijf een succes noemen. Tien jaar nadat neven
Geert en Dirk Lindemans de leiding van Brouwerij
Lindemans overnamen, maakte Baker Tilly Belgium
de balans op. Dankzij hun begeleiding kende het proces
van familiale opvolging een vlot verloop. Vandaag is
Brouwerij L
 indemans een modern en sterk bedrijf.
Bij Brouwerij Lindemans in Lennik organiseerde Baker Tilly Belgium, gespecialiseerd in accounting, audit en consulting, onlangs een seminarie rond
bedrijfsoverdracht. Dat deden ze niet enkel voor het fruitbiertje als aperitief,
want de brouwerij is voor het kantoor een schoolvoorbeeld van een succesvol overnameproces. Het verhaal van de familie Lindemans kan daarom ook
andere bedrijfsleiders inspireren om tijdig aan hun opvolging te denken. Door
de vergrijzing staan meer en meer bedrijfsleiders-aandeelhouders de komende
jaren voor deze strategische keuze.

Rijke geschiedenis
Lindemans, dat traditioneel lambiekbier brouwt volgens de ambachtelijke
methode van spontane gisting, is nog een echt familiebedrijf. Dat bleek al snel
toen Dirk Lindemans tijdens het seminarie het woord nam en de verschillende
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BEDRIJFSOVERDRACHT

GEHOORD OP HET
SEMINARIE ROND

“

Gehoord
van Guy Neukermans

(Baker Tilly Belgium)

“Vrijwel elke bedrijfsleider heeft het moeilijk om zijn baby
aan een derde af te geven. Zelfs al blijft het binnen de familie.
Bij familiebedrijven is het van belang om ratio en emotie te
scheiden. Externe begeleiding om dat evenwicht te bewaken
is daarom nodig. Het laat toe om die overdracht objectief te
bekijken.”

generaties bierbrouwers op een rijtje
zette. Joos Frans Lindemans zorgde in
1822 op een hoeve in Vlezenbeek voor
de eerste lambiek. Later werden de landbouwactiviteiten afgebouwd om te focussen op de uitbouw van de brouwerij.

van Tanja
De Decker
(Baker Tilly
Belgium)

“Denk tijdig na over de overdracht van
je zaak. Besef als bedrijfsleider dat het
regelen van opvolging niet noodzakelijk gelijk staat met je pensioen, wel
met mensen rond jou verzamelen die
je kan klaarstomen om zo het bedrijf
in de toekomst naar een hoger niveau
te brengen.”
“Schenking van familiale ondernemingen kan vrij van schenkbelasting. De
Vlaamse wetgeving zet bedrijfsleiders
aan om tijdig werk te maken van de
overdracht naar de jongere generatie
zodat jonge overnemers voorbereid
aan de start staan.”

“Een overname, van het verkoopsklaar maken tot de eigenlijke verkoop, duurt gemiddeld vijf jaar. De voorbereidingsfase
is daarbij heel belangrijk. Een tip: laat je bedrijf doorlichten
voor het verkocht wordt. Die analyse zorgt immers voor een
correcte waardering, wat vaak leidt tot een betere prijs bij
verkoop. Er is een verschil tussen de prijs en de waardering.
Waarderen gaat over verleden op basis van de cijfers, de prijs
behelst ook de toekomst.”

Na enkele generaties kwam de productie
in een stroomversnelling. In de jaren
zeventig kwam de export op gang.
“Met onze uitvoer naar Amerika waren
we pioniers onder de Belgische bierbrouwers”, vertelt Dirk Lindemans. “Al
verliep het transport niet meteen vlekkeloos. De Geuze op gisting was niet
bestand tegen de lange oversteek, waardoor de flessen ontploften en de lading
met fruitvliegen in Amerika arriveerde.
Toch kende die ervaring positieve gevolgen: we moesten het bier stabiliseren en
begonnen met pasteuriseren. Het resultaat was het fruitige zoete lambiekbier
zoals we dat nu kennen. Het kreeg een
minder zure smaak en het aantal Amerikaanse fans groeide.”
In de jaren tachtig vertrekt 70 procent
van de productie naar het buitenland.
De vier grootste markten zijn de VS,
Frankrijk, Zwitserland en Duitsland.
Lindemans groeit en breidt uit. Een decennium later start het verhaal voor de
zesde generatie. Dirk: “Terwijl andere
zonen en dochters kozen voor een andere weg, gingen Geert en ik fulltime in
het familiebedrijf aan de slag. In die tijd
zag de brouwerij er ook nog anders uit.
De machinerie was nog manueel. Tot we
een serieuze groei kenden, de productie
niet meer kon volgen en een uitbreiding
nodig was. In tussentijd zagen echter

ook andere brouwerijen het succes van
fruitbieren. De markt raakte oververzadigd. Je kon zelfs spreken van een fruitbierenoorlog.”

Overname of opvolging?
Doorheen die boeiende geschiedenis
en tot op vandaag blijft de brouwerij in
handen van de familie Lindemans. Toch
waren er kapers op de kust. Een overnamebod van een concurrerende Belgische brouwerij stelde de toenmalige
zaakvoerders voor een strategisch vraagstuk: overname of familiale opvolging.
“Kiezen voor een overname was de makkelijkste weg, maar dat zagen wij niet
zitten”, zegt Dirk. “Geert en ik werkten
ondertussen al twaalf jaar in het bedrijf.
We zagen het groeien, legden onze ziel in
de uitbouw. Via Jan Delcour, nu voorzitter van onze Raad van Bestuur, kwamen
we in contact met experts van Baker
Tilly Belgium. Anne Roucourt leidde het
proces in goede banen. Al snel bleek
dat een familiale opvolging makkelijker
zou verlopen, terwijl een overname veel
meer risico’s inhield.”
Bij het bepalen van de toekomst kwamen verschillende vragen naar boven:
aandelen verkopen aan een derde of binnen de familie houden? Een versnippering van de aandelen over alle kinderen
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van Anne Roucourt (Baker Tilly Belgium,

begeleidde de familiale opvolging bij Brouwerij Lindemans)
“Een opvolging is vaak maatwerk: hoe maak je afspraken
met als doel dat iedereen het deel krijgt wat hem of haar
toekomt? Hoe hou je optimaal rekening met de actieve en
niet-actieve kinderen in het familiepatrimonium? Dat vraagt
tijd en energie. Als niet alles perfect is afgestemd, riskeer
je later familiale wrijvingen. Het ergste wat een afscheidnemend bedrijfsleider kan overkomen, is dat er na de overname ruzie van komt. Dat is niet enkel nadelig voor de familie,
maar ook voor het bedrijf zelf.”

”

“Bij de zoektocht naar een gepaste structuur moeten alle
puzzelstukken zo in elkaar passen dat de afspraken ook
binnen tien jaar nog overeind blijven. Een heikel punt is
de aandeelhoudersovereenkomst. Goede spelregels zijn
daarbij belangrijk: wat mag, wat niet? Neem nu de vergoeding van de zaakvoerders: hoeveel betalen we onszelf uit?
Hoeveel is er nodig om het bedrijf te laten groeien? Wat met
auto’s, gsm’s, computers, enzovoort? Ook erfrecht en huwelijksvermogensrecht zijn aandachtspunten.”

Geert (links) en Dirk Lindemans:
“We blijven niet onder de kerktoren hangen.”
of overdracht aan de kinderen die actief
werken in het bedrijf? Een lening bij de
bank of bij familie? “Door het advies van
de experts maakten we de juiste keuzes:
we konden het geld in de familie houden
en maakten akkoorden om familieleden
correct uit te betalen. Professionele begeleiding is volgens ons een must want
in familiezaken spelen de emoties. Met
een derde partij erbij worden rationelere
beslissingen genomen.”

Ambitieus
Uiteindelijk namen Dirk en Geert Lindemans in 2006 het dagelijks beheer van de
brouwerij over. Ze zijn ook de enige aandeelhouders. Onder hun bewind start de
export naar China en worden de opslagruimtes voor het rijpen van de lambiek
verdubbeld om te kunnen inspelen op de
groeiende vraag. Eigen speciaalbrieven
zoals Geuze, Faro, Kriek en Framboise
blijven de toppers. Dirk: “We investeerden stevig want we zijn ambitieus. Er
zijn opportuniteiten in België, maar vooral in het buitenland. We blijven niet onder de kerktoren hangen. Vandaag zijn er
tools die het mogelijk maken om naar de
hele wereld te trekken. De Amerikaanse
exportmarkt blijft de belangrijkste, maar
nu richten we onze pijlen ook op Azië,
Rusland en Zuid-Amerika.

We plannen ook een verdere uitbreiding
met een reorganisatie van de brouwerij.
In dit familiebedrijf zit nog heel wat
potentieel.”

www.lindemans.be
info@lindemans.be

Baker Tilly Belgium heeft vestigingen
te Aalst, Brussel, Berlare, Gent (Melle),
Luik (Soumagne), Zele
www.bakertillybelgium.be
Op blz. 21 leest u meer over de fiscale
aspecten van een bedrijfsoverdracht.
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Stijging
starters

“Mijn dochter van 9 zegt nu al
dat ze ons leven met werkdagen
van 18 uren niet wil’’
Ellen Dulst, echtgenote van Stéphane Buyens
van 2-sterrenrestaurant Le Fox

Cijfers
januari - juli:

+ 7 % in Vlaanderen
+ 3,5 % in Wallonië
+ 4,8 % in Brussel

“Wie drie jaar of minder actief is
als zelfstandige, maakt nauwelijks
kans op een woonkrediet’’
Isabelle Vermeir van Century 21 Benelux

nieuwe fabrieken
van de toekomst
E.D.&A. (Kalmthout), JTEKT Torsen Europe (Strépy),
Ontex (Eeklo), Punch Powertrain (Sint-Truiden),
TE Connectivity (Oostkamp), Biobakkerij De Trog
(Ieper) en Van Hoecke (Sint-Niklaas) zijn de nieuwe
“fabrieken van de toekomst’’. Zij investeerden de voorbije
jaren zoveel in de modernisering van hun machinepark,
digitalisering en in hun medewerkers dat ze vandaag
op productievlak internationaal tot de wereldtop behoren
en dus uitgeroepen werden tot “Factory of the Future’’.
Gefeliciteerd!

Helft bedrijven
wil weg uit Brussel
De mobiliteit in en rond Brussel is zo slecht dat de helft van de bedrijven
overweegt om weg te trekken uit de hoofdstad. Meer dan acht op tien
vindt de toestand het jongste jaar nog verergerd. Belangrijkste oorzaken
zijn de toestand van de tunnels, de klungelige start van de voetgangerszone
en het uitblijven het gewestelijk voorstadsnet.

BR

US
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L
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België weer iets
competitiever
België is twee plaatsen gestegen in de wereldwijde rangschikking van landen
volgens hun competiviteit. We staan nu op nummer 17 in de wereld. Daarvoor
waren we twee jaar op rij gezakt, nu staan we opnieuw op onze positie van 2012
en 2013. De top 3 blijft ongewijzigd: Zwitserland, Singapore en de VS.

Minder
supermarkten

Carrefour wil 100 nieuwe Easy-buurtwinkels
openen in België. Maar het totaal aantal
supermarkten en buurtwinkels is aan het dalen.
Er zijn er nu 7.161, of 42 minder dan vorig jaar.
Ze zijn goed voor een omzet van 25,6 miljard euro,
en dat is dan weer 2,4 procent meer dan in 2015.
Vooral superettes, buurtwinkels en nachtwinkels
verliezen terrein. Winkels in tankstations
zitten niet in de cijfers.
In vijf jaar tijd zijn er 86 procent bierfirma’s
en brouwerijen bijgekomen in België:
van 159 in 2010 naar 296. Toch gaat de bier
consumptie in ons land achteruit, van 8,5
miljoen liter naar 8 miljoen liter, in dezelfde
periode. Van elke drie liter bier die gemaakt
wordt, gaan er twee naar het buitenland
(export). De totale productie was in 2015
20 miljoen hectoliter.

“Bij Marbles mag je onbeperkt verlof
nemen. Als het werk maar gedaan is’’
Tom Herrijgers, ceo van digitaal
communicatiebureau Marbles

“Meisjes die vrouwenberoepen kiezen
zullen later minder werkzekerheid 
hebben. Hun banen dreigen te v erdwijnen
door automatisering. De “mannenjobs”
waarvoor grote technische expertise
nodig is, z ullen wel blijven bestaan”
Françoise Chombar, ceo van chipfabrikant Melexis
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Tom en Els: “Wie hier vlakbij
langs de Leie komt wandelen,
zoekt een zekere huiselijkheid.
Die vinden ze bij ons, zowel
voor interieurinrichting
als voor Britse kledij.”

Lifestylewinkel
Kaai 70 mikt
bewust op Britse
kwaliteitskledij

“Zowel een twintiger
als een zestiger koopt
een blazer in tweed”
Tuk op de Britse stijl?
Dan moet je Kaai 70 in Lauwe
eens bezoeken. Je vindt er
typisch Britse kledij in tweed,
lamswol, leder, vilt of gewaxed
katoen. Voer voor anglofielen,
want zaakvoerders Tom en Els
steken regelmatig de plas over
om er hun leveranciers
en exclusieve merken
met zorg uit te kiezen.

Kaai 70 is niet zomaar een kledingzaak.
De winkel in Lauwe, deelgemeente van
Menen, bestaat eigenlijk uit twee delen:
links heb je het aanbod woondecoratie,
rechts op de gezellige plankenvloer
vinden we outdoor-kledij. We zien een
geschilderde Union Jack op de vloer,
een theehoekje naast de pashokjes en
bankjes bekleed met een tartan motief.
Gezellig Brits. “Een paar jaar geleden
was de combinatie decoratie en kledij
nog vrij uniek”, zegt Tom Vandenberghe.
“In Nederland en Scandinavië was dat
concept al langer ingeburgerd en nu zijn
er ook bij ons steeds meer zaken die
beiden aanbieden.”

Het ondernemerskoppel komt uit een
groothandel voor kaarsen. Tom zat mee
in het familiebedrijf van zijn vader, waar
ook Els werkte. “Zeven jaar geleden hebben we dit pand gerenoveerd. Oorspronkelijk zouden we hier een outlet starten,
maar Els zette al snel haar schouders
onder dit project. Nu concentreren we
ons volledig op onze lifestylewinkel.”
Els Dendooven: “Drie jaar geleden zijn
we begonnen met kledij. We kwamen
uit bij Britse country-lifestyle kleding,
kwaliteitsvolle stukken die we ook zelf
graag dragen. Door te focussen op een
nichemarkt onderscheiden we ons van
andere winkels.”

“We kiezen enkel voor
hoogwaardige stoffen
van Ierse en Britse merken.”
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Exclusieve merken
Even rondneuzen en we herkennen ze
zo: typische Britse kledingstukken zoals
waterdichte jassen in gewaxed katoen,
stijlvolle blazers in tweed, leren laarzen
en vilten hoeden. De wollentruien hoeven we niet uit het rek te halen, de uitbaters spelen voor levende paspoppen.
Tom heeft zelfs een keurig strikje om.
“We kiezen enkel voor hoogwaardige
stoffen van Ierse en Britse merken”, zegt
Els terwijl ze ons door het aanbod leidt.
“Die vind je trouwens niet overal. Onze
klanten komen uit heel België. Mensen
zijn vandaag heel mobiel, dat merk je.
Ze komen bijvoorbeeld speciaal voor de
laarzen van Dubarry of de hemden van
André. Sinds kort hebben we ook de
gezellige schapenwolpantoffeltjes van
Celtic aan de collectie toegevoegd. Andere bekende merken zijn Irelandseye,
Carraigdonn, Fisherman, London Tradition, Jack Murphy en Dents.”
Zorgen die traditionele merken voor een
ouder publiek? Els: “Zo’n blazer in tweed
verkopen we zowel aan een twintiger die
hem strak en sportief draagt, als aan een
zestiger die voor een losser model kiest.
Toch gaat het om hetzelfde product. Dat
heb je met die klassieke stukken. Ze zijn
niet tijds- en modegebonden waardoor je
ze lange tijd kan dragen. We merken dat
ook aan onze outlethoek. Daar hangen
stukken uit vorige collecties, maar die
nog steeds populair zijn. Onze klanten
houden van de country-lifestyle. Ze trekken er graag op uit. Toch zijn de meeste
kleren overal draagbaar. Met de laarzen
van Dubarry kan je zowel in de modder
als aan tafel.”
De passie voor de Britse stijl brengt Tom
en Els regelmatig over het kanaal. “We
trekken graag met de wagen door Ierland en Engeland. Dan doen we een paar
beurzen, maar kijken we ook rond in de
plaatselijke winkels, leren streekproducten kennen en bezoeken de fabrieken van onze leveranciers. Heerlijk die
tripjes.” De binding met de plaatselijke

leveranciers is voor Kaai 70 heel belangrijk. “We kennen ze allemaal persoonlijk
en onderhouden een nauwe band”, zegt
Els. “We gaan naar hun opendeurdagen,
zien met eigen ogen hoe de productie
verloopt. Die kennis nemen we mee naar
onze klanten, dat spreekt voor zich.”

Warme woondecoratie
Het decoratieaanbod beperkt zich niet
tot de Britse stijl, maar is wel landelijk.
Tom: “Net zoals bij de kleding kiezen
we ook hier bewust voor producten die
je niet overal zal vinden. Een voorbeeld
daarvan is het prachtige servies van Bunzlau Castle. In België behoren we tot een
van de weinige verkooppunten. Sommige
klanten verzamelen de collectie stuk
voor stuk. Het kopje waaruit je nu drinkt
is er een van. Ze hebben een Engels
karakter, maar zijn vooral in Nederland
heel populair. Verder valt natuurlijk de
grote keuze aan kaarsen op. Die worden
handgemaakt in samenwerking met het
sociaal tewerkstellingsproject De Vlaspit
in Scherpenheuvel.”
Els: “De decoratie en interieurvoorwerpen passen in ons concept. Wie hier een
paar meter verder langs de Leie komt
wandelen, zoekt naar een bepaalde huiselijkheid. Bij ons vinden ze kaarsjes of
knusse lampadaires die ze bij het thuiskomen kunnen aansteken. Die sfeer past
bij deze plek.”

De Leie als troef
Dat brengt ons bij de ligging van Kaai 70.
Niet in een drukke winkelstraat, wel in
een groene omgeving aan de oevers van
de Leie. Els: “Heel wat wandelaars en
natuurliefhebbers weten ons te vinden.
Ze parkeren hun auto in onze straat en
springen eens binnen. Van september tot
februari zijn we ook open op zondagnamiddag waardoor een bezoekje aan onze
winkel prima past bij een daguitstap.”
Wie Kaai 70 binnenstapt, wordt trouwens steevast getrakteerd op een koffie
of thee, net zoals wij er een aangeboden

kregen. “Mensen nemen hier hun tijd”,
zegt Tom. “Voor ons is het belangrijk dat
ze zich op hun gemak voelen. Die beleving namen we mee uit onze reisjes. In
Dublin bijvoorbeeld is het ongelofelijk
hoe warm je als klant wordt ontvangen
wanneer je een pub of winkel binnenstapt. Je hebt altijd het gevoel dat je
welkom bent. Dat zie je toch niet overal
in België.”

De ideale periode voor sfeer en gezelligheid breekt stilaan aan. Els is op dit
moment bezig met de kerstcollectie.
“Het weekend voor Kerstmis organiseren we een kersthappening. Dan krijgen
onze klanten naast een drankje, ook een
geschenkje. Ook in de lente en herfst
zijn er opendeurdagen. Dankzij LVZMenen namen we ook deel aan het Mode
Event. Zo leerden we heel wat andere
ondernemers uit de buurt kennen. Goed
voor het netwerk. Verder hebben we het
in de buurt vooral van mond-aan-mond
reclame. Al is ook mijn Mini Morris uit
1967, die we helemaal lieten wrappen in
tweed, een ideaal promomiddel.”
Tom en Els zien een mooie toekomst.
Rondom Kaai 70 verrijzen nieuwbouwprojecten. “De komst van een cultureel
centrum, een gemeentehuis en een
bibliotheek zal voor een nieuwe sfeer
zorgen, terwijl de Leie een aantrekkingspunt blijft.”
Kaai 70
Leiestraat 70, 8930 Lauwe
056 41 76 37, info@kaai70.be
www.kaai70.be
www.facebook.com/Kaai70
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Eeklo reikte weer
Theo’s uit

Schepen van lokale economie Christophe
De Waele en burgemeester Koen Loete
samen met alle laureaten.

Directeur Luc Soens van LVZ mocht de
trofee voor de nieuwe categorie Eten@Eeklo
overhandigen aan Yati Van der Sypte
van restaurant La Maryse.

Met een prachtig event in het nieuwbouwziekenhuis AZ
Alma reikte de stad Eeklo opnieuw haar Trofeeën voor
Hedendaags Ondernemen (Theo’s) uit. Karel Van Bran
teghem van Flandria Drinks werd ondernemer van
het jaar. Nieuwe categorieën waren Eten@Eeklo met
restaurant La Maryse en Internationaal met Ontex
Eeklo als winnaar. De andere awards gingen naar Optiek Demeester (Shop van het jaar), Imabru (persprijs)
en naar Lieve De Decker die de Lifetime Achievement
Award in ontvangst nam voor haar overleden echtgenoot
en ondernemer Didier Rotsaert.
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Menen

Waarschoot
onderneemt
energie... ging op stap efficiënt

LVZ-Menen gaat elk jaar op verrassingsuitstap. Omdat het de tiende keer was,
mocht het dit jaar iets speciaals zijn. Na
een gezellig ontbijt bij de firma Caluflex
in Lauwe trok het gezelschap naar het
metrostation CHR Dron in het nabijgelegen Tourcoing. Deze volledig digitaal
gestuurde metrolijn bracht de groep naar
het station van Roubaix. Gids Jan Yperman legde uit dat het hele traject van de
dag een beeld zou geven van de Vlaamse

aanwezigheid in de Noord-Franse grensstreek in de 19de eeuw. Daarop werd de
metro genomen richting Rijsel, waar de
wijk Wazemmes werd bezocht met de
Noord-Afrikaanse en Aziatische markt
en daarna de Grand Place en andere
getuigen van de rijkdom van het vroegere Rijsel. Na nog een kort bezoek aan
de wijk van de medische faculteit van de
Université de Lille werd afgesloten in het
restaurant L’Escale in Menen.

... en proeft
gezonde voeding
Woensdag 16 november staat de volgende activiteit van LVZ-Menen op het
programma. In De Statie op de Vrijheidsboomplaats in Lauwe leren de diëtistes
Lore Bulckaen en Delphine Deleu de
leden en andere belangstellenden sla-

De tiende verrassingsreis van
LVZ Menen ging naar Rijsel.

lommen tussen de calorieën en verwennen ze hen met gezonde maar lekkere
hapjes. Iedereen welkom maar verplicht
inschrijven via lvz.menen.admin@telenet.be. Gratis voor leden, 5 euro voor
niet-leden.

Bij LVZ-Waarschoot kwamen
Jochen De Smet, raadgever bij
Vlaamse minister voor Energie
Bart Tommelein, en Joachim
Casteleyn van het Agentschap
Innoveren en Ondernemen uitleggen hoe ondernemers hun energiefactuur binnen de perken kunnen houden door in te zetten op
energie-efficiëntie. Het werd een
boeiende avond vol bruikbare tips
en adviezen. Op 10 en 11 december
organiseert LVZ Waarschoot zijn
winterhappening.
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Incozina begeleidt zelfstandigen
in elke fase van hun leven

“Onze aanvullende
verzekeringen
beschermen je beter’”
De meeste zelfstandigen betalen alleen sociale bijdragen om in orde te zijn
met hun ‘wettelijk’ statuut. Daaronder vallen hun pensioen, ziekte- en inva
liditeitsverzekering, recht op kinderbijslag en het overbruggingsrecht (de
vroegere faillissementsverzekering). Maar wist je dat je door één of meer
dere aanvullende verzekeringen af te sluiten je sociale bescherming gevoelig
kan versterken? Niet onbelangrijk, als je weet dat het gemiddeld pensioen
van een zelfstandige nauwelijks 840 euro per maand bedraagt… Geert Van
Damme van Incozina zet de voordelen op een rijtje.
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Geert Van Damme

Al onze aanvullende
verzekeringen zijn maatwerk.
Ze worden berekend en
opgesteld op maat van elke
afzonderlijke zelfstandige.
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“Het VAPZ, het Vrij Aanvullend Pensioen
voor Zelfstandigen, is de best gekende
aanvullende verzekering”, zegt Geert
Van Damme. “Daarmee kan je per jaar
tot iets meer dan 3.000 euro extra pensioenkapitaal opbouwen. Bovendien is het
fiscaal zeer interessant. Het gaat om een
Tak 21-product, een pure spaarformule
zonder beleggingsrisico. Bij Incozina
kan je bovendien intekenen op een variante, het Sociaal VAPZ dat een nog
hogere sociale bescherming biedt. In
een periode van arbeidsongeschiktheid
bijvoorbeeld worden je premies voor
de VAPZ verder betaald en is er ook een
gewaarborgd inkomen voorzien tot 1.000
euro per maand. Een andere variante is
het IPT, de individuele pensioentoezegging voor bedrijfsleiders. Daar betaalt de
vennootschap de premie voor het pensioen van de zaakvoerder.”
“Al onze aanvullende verzekeringen
zijn maatwerk”, benadrukt Geert Van
Damme. “Ze worden berekend en afgestemd op de individuele noden van elke
klant afzonderlijk. Bij ons geen passe
partout-oplossingen. Dat is bijvoorbeeld
het geval voor de verzekering gewaar
borgd inkomen, dat je een vast bedrag
garandeert per maand in geval van
ziekte, ongeval, enz. Toch iets om bij stil
te staan. Zonder dergelijke verzekering
krijg je als zelfstandige de eerste maand
helemaal niets, en vanaf de tweede
maand slechts 896 (zonder gezinslast) of
1.460 euro per maand (met gezinslast).
Daar kan niemand van leven. Idem met
de omzetverzekering, die tussenkomt
als je bedrijf volledig stil komt te vallen
en die wordt berekend op de precieze
omzet van jouw onderneming.”
“Nieuw en uniek bij Incozina is de
rechtsbijstandsverzekering die we
vanaf nu gratis gedurende een jaar aanbieden aan zelfstandigen in hoofdberoep
die zich bij Incozina aansluiten. Wij betalen dus voor hen de premie ter waarde
van 120 euro aan onze verzekeringsmakelaar. In ruil krijgen zij een dekking
voor rechtsbijstand bij het invorderen

van onbetaalde facturen. Dat blijft nog
altijd het grootste probleem van beginnende zelfstandigen. Na een jaar kan
je deze verzekering bij rechtsbijstand
voortzetten in deze bronzen formule, of
nog verhogen naar zilver (extra strafrechterlijke bescherming) of goud (ook
arbeidsrecht, bijvoorbeeld bij problemen
met personeel).”
Maar waarom zou een zelfstandige deze
aanvullende verzekeringen afsluiten via
zijn sociaal verzekeringsfonds, en niet
bijvoorbeeld bij een bank of een eigen
verzekeringsmakelaar?
Daarin is Marnix Van de Gehuchte,
directeur van Incozina, formeel: “De
sociale kas is jouw vertrouwde partner.
Wij kennen jouw situatie, jouw inkomen
en kunnen beter op maat en gepersonaliseerd werken. Van de verplichte sociale
verzekering is het een kleine stap naar
een economische verzekering. Bovendien werken we voor deze producten
tot grote tevredenheid al vele jaren
samen met Concordia, een specialist
ter zake waarvoor Incozina optreedt als
sub-agent. Voor starters in het bijzonder
is deze service een verlengstuk van het
ondernemingsloket waar ze hun formaliteiten afhandelen bij de start van hun
zaak. Omdat je alle energie nodig hebt
bij de feitelijke opstart, kunnen wij in-

Geert Van Damme

Zonder verzekering
gewaarborgd inkomen
krijg je als zelfstandige
bij ziekte of ongeval de
eerste maand helemaal
niets, en vanaf de tweede
maand een absoluut
minimum-inkomen.

staan voor het afsluiten van de gepaste
verzekeringen in het kader van een betere sociale bescherming. Ik geef nog eens
het voorbeeld van de VAPZ. Hoe jonger
je daarmee start, hoe beter. Maar veel
beginnende zelfstandigen denken daar
op dat ogenblik helaas niet aan.”
Geert Van Damme is rechtstreeks be
reikbaar bij Incozina op 050-40.65.68
(dinsdag, woensdag en donderdag)
of via geert.vd@incozina.be voor alle
inlichtingen of een offerte op maat.
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Welke documenten hebt
u nodig voor verlagen
van sociale bijdragen?
Sociaal advies door Tom Lacres
Een zelfstandige kan aan zijn sociaal verzekeringsfonds vragen om zijn voorlopige sociale bijdragen
te verlagen. Een verlaging is wel onderworpen aan een aantal voorwaarden.

Enkele voorbeelden van
objectieve elementen
Voorafgaande ervaringen
•• twee kwartalen vrijstelling tijdens
het vorige kalenderjaar
•• Minstens twee onbetaalde kwartalen
tijdens het vorige kalenderjaar
Elementen gelinkt aan de zelfstan
dige activiteit
•• Faillissement van een belangrijke
klant
•• Dalende inkomstentrend tijdens de
laatste drie jaar
•• Erkende crisis in de sector (vooral
landbouwsector)
•• Wegenwerken
•• Ongevallen of rampen die de normale
uitoefening van de activiteit belemmeren of verhinderen
Persoonlijke elementen
•• Ziekte, ongeval, handicap, …

•• Bevalling van de vrouwelijke zelfstandige
•• Hulp OCMW
•• Collectieve schuldenregeling (niethandelaars) sinds drie jaar geleden
(en geen onderbreking van de onderwerping)
•• Persoonlijk faillissement sinds drie
jaar geleden (en geen onderbreking
van de onderwerping)

Documenten
Om deze objectieve elementen te onderbouwen dient de zelfstandige de nodige
documenten aan te leveren. Mogelijke
documenten die kunnen worden aangeleverd zijn:
•• Bevalling met doktersattest
•• Ziekte met aangifte bij ziekenfonds
•• Brand, natuurramp met aangifte bij
de verzekering
•• Wegenwerken met attest gemeente
•• Slecht betalende klanten met bewijs
faillissement klant en openstaande
facturen
•• Overheid is klant en betaalt te laat
met openstaande facturen
•• Diefstal van bedrijfsmateriaal met
proces verbaal
•• Omzetdaling met btw-aangifte van
het bijdragejaar en het jaar ervoor
waarin het verschil te zien is
•• Nieuwe concurrentie (bv. er komt
een supermarkt in de buurt van een
lokale winkel) met omzetdaling

••
••
••
••
••

Btw-aangiften
Detail inkomsten en uitgaven
Loonfiche als bedrijfsleider
Bewijs gratis mandaat
Verklaring van boekhouder

Het sociaal verzekeringsfonds neemt zijn
beslissing binnen de maand na de (volledige) aanvraag op basis van de ingediende documenten.

Lacres

De verlaging is mogelijk als het inkomen
daalt onder een wettelijk vastgelegde
drempel. De zelfstandige moet in zijn
aanvraag dan ook aantonen dat zijn
inkomen lager zal zijn dan één van deze
bijdragedrempels. De aanvraag moet
ook gebeuren met een officieel aanvraagformulier. En de zelfstandige dient
objectieve elementen aan te brengen
die de vermindering van zijn inkomen
aantonen.

Tom Lacres
Adjunct-directeur Incozina
sociaal verzekeringsfonds
Incozina Sociaal verzekeringsfonds,
Torhoutsesteenweg 384
8000 Brugge
T. 050 40 65 63 - F. 050 40 65 97
info@incozina.be - www.incozina.be
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Fiscale aspecten van
een bedrijfsoverdracht
Fiscaal advies door Marc De Munter

Regelmatig duiken in de media berichten op over het groot aantal bedrijven dat
in de komende jaren voor een overlating of opvolging staat. Bij het verkopen of overlaten
van een bedrijf, vooral dan een familiebedrijf, komt heel wat kijken. Men dient het bedrijf klaar
te stomen voor de overdracht, de gepaste overnemer of opvolger dient geïdentificeerd worden,
maar belangrijk zijn ook de fiscale aspecten en gevolgen van die belangrijke stap.
Vanuit fiscaal oogpunt is een eerste belangrijke vraag die een ondernemer zich
dient te stellen of hij of zij activa (handelsfonds) dan wel aandelen zal overdragen. Belangrijk is ook of de overnemer
binnen de (naaste) familie te situeren is,
dan wel een derde partij is.
Schenking
Gaat het om een familiale opvolging of
overlating (bijvoorbeeld de eigen kinderen) dan is het niet steeds de bedoeling
dat de onderneming wordt verkocht.
Vaak wordt er ook gewerkt met een
schenking, hetzij van de familiale onderneming (activa) hetzij van de aandelen
in een familiale vennootschap. Sedert
enkele jaren wenst de (Vlaamse) wetgever het schenken van de onderneming
fiscaal te bevorderen om zo de opvolging
niet uit te stellen tot bij het overlijden
van de ondernemer. Dergelijk schenking
kan in de regel aan 0 % schenkingsrecht
geschieden indien een aantal voorwaarden zijn vervuld. Voor de schenking van
een familiale onderneming gaat het om
voorwaarden op het vlak van de exploitatie en de overgedragen activa. Voor
aandelen slaan deze voorwaarden op de

omvang van de aandelenparticipatie, de
uitgeoefende bedrijfsactiviteiten (met
enkele bijzonderheden op het vlak van
familiale holdingvennootschappen) en
het reëel karakter van de uitgeoefende
economische activiteit (uitsluiting van
loutere patrimoniumvennootschappen).
Kandidaat-schenkers moeten steeds op
voorhand bij de Vlaamse Belastingdienst
aankloppen om bevestigd te krijgen
of hun familiale onderneming of vennootschap in aanmerking komt voor de
vrijstelling.
Vererving
De overdracht van een kwalificerende
familiale onderneming of aandelen in
een familiale vennootschap bij vererving
geniet dan weer van een verlaagd tarief
van 3 % inzake erfbelasting (rechte lijn of
tussen partners) en 7 % in andere gevallen.
Zowel bij schenking als bij vererving zal
de waardering van de familiale onderneming of vennootschap een belangrijk
thema zijn. Zeker wanneer bij schenking
bijvoorbeeld niet alle kinderen in de
opvolging betrokken zijn.

KMO-accounting - juridische & fiscale consulting - auditing
successieplanning - begeleiding bij opstart & overnames
www.bakertillybelgium.be
An independent member of Baker Tilly International

Belastingen
Ook op het vlak van directe belastingen
dienen de overlater en overnemer zich
bewust te zijn van bepaalde aspecten.
Tot op heden is het zo dat eventuele
meerwaarden op aandelen die deel
uitmaken van het privépatrimonium in
principe vrijgesteld zijn van personenbelasting. Bij een verkoop van activa zijn
de meerwaarden in principe belastbaar.
Al is hier ook een (tijdelijke) vrijstelling mogelijk wanneer de onderneming
wordt voortgezet door de echtgenoot
of een of meer erfgenamen in de rechte
lijn (voortzettingsstelsel). Keerzijde van
de medaille is dat de koper niet op het
deel van de prijs boven boekwaarde zal
kunnen afschrijven. In het andere geval
geldt het regime van de zogenaamde
stopzettingsmeerwaarden, waarbij de
toepasselijke (verlaagde) tarieven afhangen van het type van activa dat wordt
overgedragen.
Ook op het vlak van indirecte belastingen, inzonderheid BTW en mogelijks
registratiebelasting (bijvoorbeeld op
onroerende goederen), zijn er aandachtspunten.
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Wat is de waarde
van E-contracten?
KMO-advies door Frederic Leleux

In tijden waarin we onze smartphone of tablet meer in de
hand nemen dan pen en papier, wordt een overeenkomst soms
ondertekend en gescand, waarna de andere partij hetzelfde doet.
Gemakkelijk en snel, maar is het wel geldig?

Marc De Munter is Tax
Partner bij Baker Tilly Belgium
en master in de rechten en
fiscale wetenschappen.
m.demunter@bakertillybelgium.be
www.bakertillybelgium.be

Het antwoord is deels afhankelijk van
de context. Tussen handelaars onderling wordt algemeen aangenomen dat
het bewijs van verbintenissen vrij is. Of
een document al dan niet voldoet aan de
formele vereisten van een onderhandse
akte, is daarbij minder belangrijk. Zolang
beide partijen in het voorbeeld met de
gescande handtekening niet ontkennen dat zij hun handtekening geplaatst,
gescand en doorgemaild hebben, zal het
contract ook als verbindend worden
aanzien.
Wanneer het echter geen contract tussen
handelaren betreft (en principieel zijn
aandeelhouders, vennoten, zaakvoerder
en bestuurders bijvoorbeeld zelf geen
handelaar), dan gelden in principe de
strenge regels uit het Burgerlijk Wetboek. Om geldig te zijn moet een onderhandse akte in zoveel originelen opgemaakt en ondertekend zijn als er partijen
zijn en moet het document ook dit aantal
vermelden. De rechtspraak gaat wel
dikwijls soepel om met deze vereiste,
voor zover een ‘begin van bewijs door
geschrift’ voorligt, nl. een document
uitgaande van degene wiens verbintenis
moet aangetoond worden, wat dan tot
een volwaardig bewijs kan aangevuld
worden met andere bewijsmiddelen.
Een onderhandse overeenkomst moet
dus ondertekend zijn. Niettegenstaande
de wet reeds vanaf 2001 een ‘elektroni-

sche handtekening’ gelijkstelt met een
schriftelijke handtekening, behoort dit
zeker nog niet overal tot de dagelijkse
praktijken. Let wel, een elektronische
handtekening zoals de wet bedoelt, is
niet de gescande zoals in het voorbeeld.
Een digitale handtekening, gecertifieerd
door een geaccrediteerde organisatie
(bijvoorbeeld gebruik makend van uw
e-ID), voldoet echter wel aan die voorwaarde. Dit kan een handig middel zijn
om perfect rechtsgeldige contracten te
sluiten tussen ondertekenaars die omwille van de tijd of de afstand niet samen
met pen en papier hun afspraken kunnen
bevestigen.

Leleux

De Munter

Besluitend kan dus gesteld worden
dat, naast de vele andere aspecten
die belangrijk zijn bij een bedrijfsoverdracht, ook de fiscale gevolgen
de nodige aandacht vergen. Een degelijke voorbereiding en advisering
hieromtrent is dan ook geen overbodige luxe teneinde onaangename
verrassingen te vermijden.

Frederic Leleux is
advocaat-curator master
in het ondernemingsrecht
frederic.leleux@flexadvocaten.be
www.flexadvocaten.be

Wil u nog beter op de hoogte blijven van vormingsinitiatieven en -activiteiten?
Stuur een mailtje naar info@lvz.be met uw naam en adres en als onderwerpveld ‘vorming’.
LVZ-Vormingsdienst houdt u dan op de hoogte van nog meer interessante
en zinvolle initiatieven en activiteiten.

Ondernemen
2

Seminarie doorstarten en herstarten

Een onderneming kan verlies draaien en toch een
waardevolle kern hebben. Dit seminarie verkent de
dec
mogelijkheden om een goed handelsfonds nieuwe kansen te bieden. Een verhelderende en praktische benadering.
- Organisatie: Dyzo vzw
- Contact: inschrijven op ww.dyzo.be
- Prijs: 145 euro
- Vrijdag 2 december, van 13u30 tot 17u15
Aldhem Hotel: Jagersdreef 1, 2280 Grobbendonk

6

Workshop interne communicatie

Interne communicatie is van cruciaal belang voor een
goed functionerende organisatie en om medewerkers
te motiveren. Op deze workshop leert u op een praktische manier op welk moment u het best communiceert en hoe
u er in slaagt om alle medewerkers te bereiken.
- Organisatie: Zorgcommunicatie.be
- Contact: inschrijven via caroline@zorgcommunicatie.be
- Prijs: 175 euro
- Dinsdag 6 december, van 10u tot 15u30
Zebrastraat: Zebrastraat 32, 9000 Gent
dec

6

-

Open Coffees

De Open Coffees, een initiatief van onze partner Freelancenetwork.be, zijn gratis netwerkbijeenkomsten
dec
waar zelfstandigen, opdrachtgevers en freelancers
elkaar informeel kunnen ontmoeten. Het concept is gezellig
en ongedwongen koffie drinken, nieuwe mensen leren kennen en netwerken. Alle professionals zijn welkom.
Organisatie: Freelancenetwork.be
Contact: inschrijven op www.freelancenetwork.be
Prijs: gratis
Dinsdag 6 december, van 8u15 tot 10u15
Regus: Gaston Crommenlaan 4 bus 501, 9050 Gent

23

Cultuur
Tot
15
jan

Architectuur: We kopen samen Den Oudaan

In 2015 lanceerde een groep jonge Antwerpenaren
een oproep om de Oudaan, de Antwerpse politietoren, te kopen. Het collectief wilde met de oproep de
utopische plannen van architect Renaat Braem nieuw leven
inblazen. De expo toont de ontwikkelingsmogelijkheden voor
de Oudaan en wil het maatschappelijk debat op gang brengen
over nieuwe vormen van publieke ontwikkeling, cofinanciering
en gedeeld ruimtegebruik.
- Organisatie: Vlaams Architectuurinstituut en deSingel
- Prijs: gratis
- Van 19 oktober tot 15 januari
deSingel: Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Tot
5
feb

Gezondheid
ADHD?!

Over ADHD heersen nog altijd veel misverstanden.
Daarom brengt deze infosessie geen tips of truc, maar
staat begrip centraal. Het blijft dus niet bij een uiteenzetting van kenmerken, diagnose, behandeling en medicatie.
De theorie wordt in de praktijk van elke dag gebracht in de
directe taal die ADHD’ers eigen is.
- Organisatie: LM Antwerpen
- Contact: inschrijven via ww.lm.be
- Prijs: gratis
- Maandag 14 november 2016, van 14u tot 16u
Zaal De Meirminne: Lange Nieuwstraat 109,
2000 Antwerpen
nov

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen tweejaarlijks een gratis screeningsmammografie laten nemen.
nov
Tijdens deze infosessie komt u meer te weten over
mogelijke preventie, het vroeg opsporen van de ziekte en het
bevolkingsonderzoek (voor- en nadelen).
- Organisatie: LM West-Vlaanderen
- Contact: inschrijven via 050 45 01 00
of gezondheidspromotie@lmwvl.be
- Prijs: 2 euro (LM-leden) / 3 euro
- Woensdag 30 november om 14u
LM-zaal: Revillpark 1, 8000 Brugge

Van Broodthaers tot Braeckman –
Fotografie in de beeldende kunst in België

Deze expo toont hoe fotografie zijn intrede deed in
de beeldende kunst in België en de evolutie tussen
de jaren 1960 en 1990 naar een zelfstandig artistiek medium.
De tentoonstelling opent met drie pioniers van de conceptuele
kunst in België: Marcel Broodthaers, Jacques Charlier en Jef
Geys. Daarna komt het fotoconceptualisme aan bod van Jacques Lennep, Jacques Louis Nyst, Jacques Lizène, Philippe Van
Snick en Danny Matthys.
- Organisatie: Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
- Prijs: 10 euro (algemeen tarief)
- Van 6 oktober tot 5 februari
MUHKA: Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

14

30

Infosessie: bevolkingsonderzoek borstkanker

Mobiliteit
16

jaarthema 2016 - LVZ Vormingsdienst

Verbeter de mobiliteit van uw werknemers
met bedrijfsfietsen, carpoolen en autodelen

Files zorgen voor miljoenen economische verliesuren. Op dit event stellen verschillende overheden en
organisaties enkele groeiende trends in het duurzame woonwerkverkeer voor. U verneemt bijvoorbeeld hoe u een fietscultuur implementeert in uw bedrijf. Ook carpoolen en autodelen
komen uitgebreid aan bod.
- Organisatie: Bikeform
- Contact: inschrijven via www.bikeform.be
- Prijs: gratis
- Woensdag 16 november, van 10u tot 15u30
Virginie Lovelinggebouw: Koningin Maria Hendrikaplein 70,
9000 Gent
nov

Zie ik
dit goed ?
50 euro per jaar bij aankoop van
een bril, brilglazen en lenzen.

Met LM op fietsvakantie naar Spanje
Ga in 2017 opnieuw mee met LM op fietsvakantie naar Spanje.
In en rond Mojacar komt iedere wielertoerist aan zijn of haar trekken.
We verblijven in Hotel Marina Playa 4* op 50 meter van de zee,
uitvalsbasis van tal van professionele wielerploegen en trainingscentrum van de Belgische Wielerbond.
Verblijf in volpension met water en huiswijn bij de uitgebreide buffetmaaltijden, professioneel fietstransport vanuit België van je eigen
koersfiets, bevoorrading, begeleiding met volgwagen in drie groepen en
technische bijstand tijdens de ritten, vlucht met Thomas Cook Airlines
vanuit Zaventem + luchthaventransport van en naar het hotel, gratis
gebruik van fitness, zwembad, sauna, stoombad, jacuzzi,
wasdienst, wifi, enz.

Hoe inschrijven?
• Mail naar info@kortweg.be met vermelding ‘fietsvakantie
7 tot en met 14 mei 2017’, je naam, adres en LM-lidnummer
(zie blauwe klever). Je ontvangt een bevestigingsmail
en per post een boekingsbevestiging met
vermelding van je dossiernummer.
• Of boek via www.kortweg.be,
waar je ook alle details,
betalings- en annulatievoorwaarden vindt.

Van 7 tot en met 14 mei 2017
Voordeelprijs LM-leden:
Toeslag single kamer:
Niet-fietser:

€ 795
€ 125
- € 80
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