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“We kicken op  
het bedenken  

van nieuwe  
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Barbara Van Wonterghem - Huis Van Wonterghem
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portofzeebrugge.be

Port of Zeebrugge lanceert een nieuwe online tool die havengebruikers en verladers toegang geeft 
tot het complete intermodale aanbod via Zeebrugge met zowel directe als indirecte verbindingen per 
schip, per spoor en per truck.
Deze IT innovatie werd gerealiseerd in samenwerking met ontwikkelaar Ecorys en met steun van de 
Europese Unie. 
 
Port of Zeebrugge is een van de eerste havens in Europa die gebruik maakt van het door Ecorys 
ontwikkelde “Intermodal Links”, de eerste onafhankelijke, online zoekmachine die het mogelijk maakt 
om de beste en snelste intermodale dienstverlener te vinden voor container- en roro vervoer tussen 
meer dan 1.000 terminals in 50 landen. De planner bepaalt de optimale route uit ongeveer 
16.000 directe terminalverbindingen die worden aangeboden door 150 intermodale 
dienstverleners (spoor, binnenvaart en shortsea), inclusief transporttijden en frequenties 
van verbindingen via Zeebrugge.

De zeehaven van Brugge is een druk logistiek platform waar import- en exportladingen elkaar 
constant kruisen. Om die vlotte goederenstromen te garanderen worden de verbindingen voortdurend 
geoptimaliseerd. Via de intermodale routeplanner krijgen verladers en havengebruikers 
vanaf nu een onmiddellijk overzicht van de dienstregelingen van spoor-, binnenvaart- en 
shortsea- operatoren in Europa en een selectie van de beste intermodale verbindingen 
tussen twee of meerdere locaties.

De intermodale routeplanner is online te vinden op intermodal.portofzeebrugge.be of via 
de downloadpagina van www.portofzeebrugge.be

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met dhr. Johan Abel, logistics manager, via mail: 
ja@mbz.be of telefonisch via 050 54 33 22

Port of Zeebrugge lanceert intermodale routeplanner

ondernemen_2017_10.indd   1 12/05/2017   10:08:04
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STANDPUNT

Open ondernemen – Zuurstof voor morgen

“Open ondernemen is de  
juiste economische en 
maatschappelijke keuze om 
samen te werken aan een  
duurzame toekomst vol zuurstof.” 
Bert Mons - Algemeen directeur  
Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Wie er vorig jaar bij was, heeft er zeker 
inspiratie getankt. Onder de noemer 
‘Durven, Vernieuwen, Veroveren – 

Een kompas voor nieuw ondernemerschap’ 
was het Vokacongres met meer dan 1.000 
deelnemers een absolute voltreffer. Dit jaar 
willen we op hetzelfde elan verdergaan.
 
Onder het motto ‘Open ondernemen – Zuur-
stof voor morgen’ onderzoeken we dit jaar met 
tal van gerenommeerde sprekers hoe onder-
nemingen en hun medewerkers een antwoord 
kunnen bieden op de grote demografische, 
technologische, ecologische en geopolitieke 
uitdagingen die op ons afkomen. Onze ver-
trouwde wereld en waarden staan onder druk. 
Schokkende gebeurtenissen staan op ons net-
vlies gebrand. Wereldwijd, in onze maatschap-
pij, binnen onze ondernemingen. Dat alles 
dwingt ons tot een volledige nieuwe manier 
van ondernemen en werken. 
 
Ondernemers hebben krachtige instrumenten 
in handen om samen te groeien en antwoorden 
te bieden op maatschappelijke uitdagingen. Ze 
hebben een langetermijnvisie, los van de waan 
van de dag. Ze hebben de kennis om met tech-
nologische vernieuwing duurzame oplossingen 
te bieden. En vooral: ze kunnen een beroep 
doen op een onschatbare waarde aan talent. 
Open ondernemen bundelt onze krachten: 
samen met medewerkers, met andere bedrij-
ven, met kennisinstellingen en met de rest van 
de wereld. 
 
Open omgaan met talent: mensen maken het 
verschil, maar de juiste mensen vinden en hou-
den, wordt steeds moeilijker. Open innovatie 

voor groei: als we focussen op innovatie en 
we bundelen onze krachten, dan winnen we 
allemaal, ook internationaal. 
Open aanpak met de over-
heid: ondernemingen kun-
nen de overheid meer en 
betere oplossingen bieden 
om samen het hoofd te bieden 
aan maatschappelijke uitdagin-
gen. Open vizier op een duurzame 
toekomst: al die ontwikkelingen 
vragen duurzame antwoorden. Dat is 
niet alleen een noodzaak, maar ook een 
opportuniteit.
 
Open ondernemen is een missie. Het 
is de juiste economische en maat-
schappelijke keuze om samen te 
werken aan een duurzame toe-
komst vol zuurstof.
 
Op het Vokacongres tonen we u inspire-
rende voorbeelden die aantonen dat open 
ondernemen werkt en een win-win is voor 
iedereen.  We rekenen op uw aanwezigheid, 
om andermaal een sterk signaal te geven 
aan zowel het brede publiek als aan onze 
besluitvormers dat het ondernemers en hun 
ondernemende medewerkers zijn die de 
toekomst vormgeven. Niet voor niets is het 
jaarthema van Voka - Kamer van Koophandel 
West-Vlaanderen: the future is (y)ours! 
 
Ik ben ervan overtuigd dat ik veel West-
Vlaamse ondernemers zal mogen verwelko-
men op 14 juni in Antwerpen. Tot dan!

 www.voka.be/vokacongres
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INTERVIEW 
Barbara Van Wonterghem is net veertig gewor-
den en voelt zich naar eigen zeggen kiplekker 
in het familiebedrijf, dat een specialist is in het 
eventgebeuren en het feestgedruis. Ze is ook 
fier op de traditie van de onderneming, die 
groot geworden is door een mix van waarden 
en hard labeur.

12
REPORTAGE 
Tal van West-Vlaamse maatwerkbedrijven 
investeren. Dat is goed nieuws voor de West-
Vlaamse economie. “De maatwerkbedrijven 
bieden cruciale ondersteuning aan de motoren 
van onze industrie en diensten”, bevestigen 
coördinator Herman Wenes van vzw 4Werk en 
CEO Francis Van Eeckhout van Deceuninck.

BUSINESS LIFESTYLE 
Zakendoen is meer dan een manier van  
werken, het is ook een manier van leven.  
Wij bieden wat inspiratie.

 

CapitalatWork Foyer Group

Hervorming van het erfrecht

De Langhe Advocaten

Vlabel wijzigt standpunt  
over burgerlijke maatschap.

Titeca Accountancy

Verstrengde aansprakelijkheid  
onbetaalde loonschulden:  
neem uw aannemingsovereenkomst  
aandachtig onder de loep.



5
BLIKVANGER

Zeggen insecten u niets? Kan best, maar zelfs achter die wezens kan een 
hele business schuilgaan. Alexander Maroy van Nusect in Sint-Eloois-Win-

kel weet er alles van. Hij anticipeert als jonge starter toch als een volbloed 
ondernemer op de spectaculaire groei die hij in de sector verwacht. 

Eerst de aartsmoeilijke studies van 
veearts afmaken, later een actieve  
loopbaan als dierenarts uitbouwen 

en vervolgens kiezen voor het ondernemer-
schap: het was in het geval van Alexander 
Maroy een droomkeuze. “Ik was als dieren-
arts vooral actief voor het bedrijf Vanden 
Avenne, actief in de veevoeders”, vertelt de 
uit Zwevegem afkomstige Alexander Maroy. 
“Onder meer met dank aan Patrick Vanden 

Avenne pikte ik heel wat mooie verhalen op 
over onversneden ondernemerschap. Dat 
sprak me wel aan. Ik droomde zoals wel meer 
West-Vlamingen van een eigen bedrijf.”

Sinds de zomer van 2016 is het zover. “Het 
stond in de sterren geschreven dat ik zou 
ondernemen in de landbouw, de voeding of 
de paramedische sector”, aldus Alexander 
Maroy. “Deloitte was discreet op de hoogte 

Alexander Maroy

van mijn ondernemersdroom. Zij waren 
het die kwamen aankloppen met de oppor-
tuniteit bij de insectenkwekerij van Didier 
Bostoen uit Sint-Eloois-Winkel, een kmo van 
pakweg tien man en goed voor een omzet 
van 1,8 miljoen euro. Dat kon al tellen als 
eerste stap. Het bedrijf was vooral gespeciali-
seerd in het aanleveren van levende insecten 
naar groothandels in PET-food, maar ook de 
Zoo van Antwerpen is klant.”

Naar één site 

Wie eens gebeten is door de microbe van het 
ondernemerschap, wil meer. Onlangs nam 
Alexander Maroy een tweede bedrijf over: 
Topinsect uit Meulebeke. “Het bedrijf kweekt 
zogenaamde buffalowormen en vriest allerlei 
insecten in die dienen als voedsel voor vogels, 
reptielen en amfibieën. De zaakvoerders, het 
echtpaar Frank Deblaere en Carine Ghysel, 
had geen opvolgers. Frank is de zestig aan 
het naderen en wilde in schoonheid afscheid 
nemen, met waarborgen dat zijn levenswerk 
niet zou verloren gaan. Dat willen wij graag 
waarmaken.”

Van veearts naar ondernemer

Alexander Maroy  
neemt na Nusect nu  
ook Topinsect over



In de wetenschap dat één plus één meer is 
dan twee, mag hij zich met zijn bvba Nusect 
al na één jaar marktleider noemen in België. 
“De twee bedrijven samen zijn goed voor om 
en bij de 3 miljoen euro”, aldus Maroy. “Nu 
zijn we nog gevestigd op twee locaties in 
Meulebeke en Sint-Eloois-Winkel. Daar wil ik 
in het kader van meer efficiëntie verandering 
in brengen door de activiteiten op één nieuwe 
site samen te brengen. In Geluwe hebben 
we een eigen stuk grond liggen in agrarisch 
gebied. Daar een nieuw te bouwen kwekerij 
opzetten is één mogelijkheid. Een andere 
optie is om in een bestaand gebouw in te 
trekken. We bekijken het. Feit is dat deze 
sector nog enorm veel groeipotentieel heeft. 
Zelfs als je insecten alleen maar bestempelt 
als voedingsmiddel voor de petfood indu-
strie, zijn de opportuniteiten legio. Ik geef 
maar één voorbeeld: voor honden en katten 
is dit een lekkernij die nog niet werd aange-
boord. Maar ook de aquacultuur is vragende 
partij.”

En of insecten zoals in Azië of nu ook Zwit-
serland potentieel hebben om door te breken 
op de klassieke voedingsmarkt? “Europa is 
terzake zeer terughoudend”, weet Maroy. 

“Een EU-wetgeving zie ik niet tot stand 
komen voor 2020. De Belgische wetgeving 
terzake is wel min of meer vooruitstrevend. 
Ons land voert een soort gedoogbeleid onder 
voorwaarden. Maar ik ben ook niet naïef. Ik 
denk dat insecten nooit in groten getale als 
dusdanig op ons bord terechtkomen. Maar 
waar ik wel rotsvast in geloof, is dat ze vroeg 
of laat zullen doorbreken als verwerkte sub-
stantie in bijvoorbeeld energierepen of in 
proteïnerijke eetwaren. Wetenschappelijke 
studies hebben uitgewezen dat insecten 
prima scoren: als gezonde eiwitbron en als 

ecologische component. Ze zijn duurzamer 
dan soja of vismeel bijvoorbeeld.”

Dealen in overnames

Alexander Maroy is in ijltempo van veearts 
geëvolueerd naar een ondernemer die elke 
dag de kneepjes van het vak wat meer onder 
de knie krijgt. Twee bedrijven overnemen 
zonder voorkennis of ervaring is niet niets. 
“Bij de beide overnames kon ik rekenen op 
het advies en de expertise van het Kortrijkse 
Accofisc”, vertelt Alexander Maroy nog. “Ook 

De Voka - Kamers van Koophandel 
West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
hebben hun participatie van 62% en 

8% in BLCC (Business Language and 
Communication Centre) verkocht aan 

Crescent nv, waarvan Eric Van Zele 
de hoofdaandeelhouder is. De overige 

30% van de aandelen blijft in handen 
van KU Leuven.

 

Crescent nv koopt  
participatie in BLCC

 

“Nu zijn we nog gevestigd op 
twee locaties in Meulebeke 

en Sint-Eloois-Winkel. Daar wil 
ik verandering in brengen.” 

Alexander Maroy 

Business Language and Communication 
Centre, met hoofdzetel in Kortrijk, werd 

opgericht in 1991. Het is specialist in b2b-
taalopleidingen en zet daarvoor de meest 
geavanceerde technologische middelen in. 

Kathleen Heireman, CEO van BLCC: “Ik ben 
bijzonder blij dat wij een aandeelhouder heb-
ben kunnen aantrekken met zo’n succesvol 
palmares. Crescent nv is met Eric Van Zele 
de gedroomde shareholder om ons nieuwe 
strategisch plan te helpen waarmaken.” Ook 
Patrick Lecluyse, voorzitter van de raad van 
bestuur, is zeer tevreden met de nieuwe 
aandeelhoudersstructuur: “BLCC krijgt een 
referentieaandeelhouder die met zijn ruime 
ervaring en interesse in technologiegedreven 

opleidingen een grote toegevoegde waarde 
zal betekenen. Bovendien is er een mooie 
compatibiliteit met de KU Leuven, de andere 
aandeelhouder in BLCC.”

Eric Van Zele is opgetogen over de participatie. 
“Vanuit een brede visie op end-to-end geïnte-
greerde IoT-systemen en de doelstelling om 
die op de markt te kunnen aanbieden was het 
zeer zinvol om ook e-learning & training in het 
investment portfolio op te nemen”, zegt hij. 
“Met zijn competentieroots in Vlaanderen en 
in de KU Leuven vertegenwoordigt BLCC een 
unieke opportuniteit om brede digitale dien-
sten aan te bieden in binnen- en buitenland.” 
(JV)

www.blcc.be



OBA uit Kortrijk zat bij mijn laatste overname 
mee aan tafel. Een positieve ervaring.” 

En in welke sector zijn bedrijven thuis horen? 
De agro- of de voedingssector? “Volledig in 
de landbouwsector”, zegt Maroy terwijl een 
dot van een sprinkhaan zich op onze jas 
nestelt. Duidelijk de landbouwsector dus. (KC 
- Foto’s Kurt)                          
    

www.nusect.be
www.topinsect.net

ACA mag nu ook niet-residentiële 
elektrische keuringen uitvoeren
ACA uit Roeselare heeft zijn erkenning op zak om voortaan ook niet-
huishoudelijke elektrische installaties te keuren. “Dat was een logische 
stap in de ontwikkeling van ons bedrijf”, zegt Kurt Heyman. 

Kurt Heyman begon als energie-
deskundige voor nieuwbouw en 

renovatie. Acht jaar geleden kreeg zijn 
bedrijf ACA zijn erkenning om elek-
trische installaties te mogen keuren 
in appartementen, huizen, studio’s,… 
Sindsdien kwamen daar onder meer ook 
keuringen van aardgas- en waterinstal-
laties, rioleringen en stookolietanks bij. 
ACA groeide als middelgrote speler uit 
tot een toonaangevend Belgisch keu-
ringsorganisme in de huishoudelijke 
markt, met een team dat inmiddels 45 
medewerkers telt en maandelijks 4.000 
keuringen uitvoert. 

“De residentiële markt biedt nog veel 
mogelijkheden, maar wanneer je jezelf 
als keuringsorganisme serieus neemt, 
moet je ook niet-huishoudelijke elek-
trische installaties - in handelszaken, 
kantoorgebouwen, fabrieken... - mogen 
keuren”, legt Kurt Heyman uit. “Daarom 
dienden we twee jaar geleden een dos-
sier in bij de FOD Economie. Een tweetal 
maanden geleden hadden we de goed-
keuring eindelijk op zak.” De volgende 
stap is de huidige medewerkers en extra 
mensen opleiden om deze keuringen te 

kunnen uitvoeren. “Vanuit onze huidige 
klantenportefeuille van elektriciens, 
notarissen, makelaars… is er al een 
grote vraag”, zegt Kurt Heyman. 

“Ook voor niet-residentiële keuringen 
willen we ons profileren als het keu-
ringsbedrijf van de 21e eeuw”, vervolgt 
hij. “We waren bijvoorbeeld, als nieuw-
komer, de eerste die met digitale keu-
ringsverslagen ging werken. En waar we 
héél strikt zijn in onze controles, zijn we 
uitermate flexibel in onze dienstverle-
ning”, besluit Kurt Heyman. (JD - Foto 
Kurt)

www.acavzw.be

“Wanneer je jezelf als  
keuringsorganisme  
serieus neemt, moet je  
ook niet-huishoudelijke  
installaties mogen keuren.”  
Kurt Heyman 

Zoveel investeert de Vlaamse Regering 
in Meco. Het Oostendse voedingsbe-
drijf verwerkt en verdeelt vlees en vis, 
maar ook diepvriesgroenten en kant-
en-klare gerechten. Het bedrijf krijgt 
de financiële ondersteuning omdat het 
voor zijn nieuwe gebouwen gebruik zal 
maken van innovatieve conserverings-
technieken, slimme automatisatie 
en digitalisering van de productie- en 
logistieke flow. Meco – in handen 
van de familie Van Steenkiste – wil 
uitgroeien tot de ‘food factory of the 
future’ en de buitenlandse markt ver-
overen. Het bedrijf heeft momenteel 
59 mensen in dienst; de uitbreiding is 
goed voor nog eens 15 extra banen.
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De buffalowormen van Topinsect

De buffalowormen zijn larven van Alphitobius 
Diaperinus. Door hun hoge gehalte aan eiwitten en 
laag vetgehalte zijn ze zeer voedzaam. Buffalowor-
men zijn minder hard dan bijvoorbeeld meelwormen 
en dus ook beter verteerbaar. Door hun nootachtige 
smaak zijn vooral kleinere vogels er gek op. De 
buffalowormen worden bij Topinsect gekweekt op 
granen en groenten, zonder toevoeging van andere 
producten. Door ze te koken en te schokvriezen 
worden ze quasi steriel.
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Sensotec versterkt positie in online 
luisterlezen met overname

Jabbeeks bedrijf wordt grootste Europese aanbieder van luisterapps 

Sensotec uit Jabbeke heeft het Online Daisy Platform overgenomen van Pyxima 
NV uit Tessenderlo. Sensotec is Belgische marktleider op het vlak van oplossingen 
voor mensen met een visuele beperking en dyslexie. Door de overname ziet het zijn 
internationaal marktpotentieel gevoelig stijgen.   

phone brengt en zo luisterlezen mogelijk 
maakt. Falk Beerten, CEO van Sensotec: “We 
ontwikkelden als onderaannemer al apps in 
iOS voor Pyxima. Zij kozen er nu voor om hun 
afdeling communicatie- en management-
tools voor ouderenzorg verder uit te bouwen 
en de daisy-afdeling te verkopen.”

Sensotec wordt met de overname de groot-
ste Europese aanbieder van luisterapps voor 
onze doelgroep. “Het is technologie die heel 
wat potentieel heeft en via een maande-
lijkse abonnementenformule voor recurrente 
inkomsten zorgt. Dat is een andere kijk op 
verkoop dan vroeger, toen we naast hard-

wareoplossingen enkel eenmalige software-
licenties verkochten.” Dat betekent een niet-
evidente omslag in het businessmodel van 
Sensotec. “Eigenlijk is die app-ontwikkeling 
een soort start-up, maar dan in een bestaand 
bedrijf dat ondertussen wel verder moest 
functioneren. Drie jaar na de start, willen we 
wel al 30 procent van onze omzet uit die apps 
halen”, klinkt het.

Afzetgebied enorm gegroeid 

Door de overname van de Daisy-app is Scan-
dinavië voor Sensotec een significante markt 
geworden. “De overheid zet er sterk in op 
levenskwaliteit en geeft mensen met beper-
kingen veel ondersteuning. Ons app-verhaal 
begon toen we samen met Pyxima de tender 
van een Noorse blindenbibliotheek wonnen 
om luisterboeken online via streaming te 
kunnen lezen. Daarna volgde een Zweedse 
uitgever en later ook Finland. Na 3 jaar heb-
ben we in Scandinavië al een klantenbestand 
van 150.000 mensen die dagelijks onze apps 
gebruiken. Interessant om weten is boven-
dien dat Zweden procentueel het hoogste 
aantal vluchtelingen per capita heeft opge-
nomen. Onze app kan ook anderstaligen in 
Zweden of andere landen helpen om zich de 
taal makkelijker eigen te maken en zich beter 
te integreren in de maatschappij”, zegt Falk 
Beerten.

Samen met de Amerikaanse Nationale Blin-
denfederatie ontwikkelde Sensotec 3 jaar 
geleden de KNFB Reader, een app die een foto 
maakt van een tekst en die dan voorleest. “De 
app werd 3 jaar op rij uitgeroepen tot beste 
assistieve app voor mensen met een visuele 
beperking door de wereldwijde iOS-commu-
nity”, vervolgt Falk Beerten. “Nu brengen we 
een update uit, aangepast aan de noden van 
mensen met dyslexie, een markt die 8 maal 
groter is dan die van blinden. Onze traditio-
nele software voor dyslexie is heel taalge-
bonden, en met Nederlands, Frans en Duits 
beperkt qua afzetgebied. Sinds we met de 
apps zijn begonnen, verkopen we wereldwijd. 
Momenteel is de KNFB Reader al in 20 talen 
beschikbaar en binnenkort ook in het Chinees, 
Japans en Koreaans.” (SD - Foto MVN)

www.sensotec.be

“Na 3 jaar hebben we  
in Scandinavië al een  

klantenbestand van  
150.000 mensen die dagelijks 

onze apps gebruiken.”  
Falk Beerten

Online Daisy – Digital Accessible Informa-
tion System – is een softwareplatform 

dat boeken, kranten en tijdschriften recht-
streeks naar de computer, tablet of smart-
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FAAC Benelux 
van Brugge  

naar Jabbeke
FAAC Benelux, de verdeler van auto-
matiseringsoplossingen voor poorten, 
hekken en toegangscontrole, verhuisde 
recent van het Brugse Waggelwater 
naar de site in Jabbeke, waar de fami-
lie Bogaert ooit sigaren en later choco-
lade produceerde. “Hier is niet alleen 
de bereikbaarheid optimaal. Er is ook 
ruimte om de groei van de voorbije 
jaren door te trekken”, vertelt general 
manager Paul Van Hecke.

aan slagbomen, portieken en tourniquets. 
Voor iedere business unit neemt het belang 
van specifieke softwareontwikkeling en con-
nectiviteit sterk toe.”

“De mature markt van de hek- en garage-
deuraandrijvingen wordt aangevuld met 
nieuwe producten voor nieuwe markten. 
Onder meer door de terreurdreiging zijn 
bollards – verkeerscontrolepalen die auto-
matisch uit de grond rijzen – aan een sterke 
opmars bezig. En volgend jaar komt er een 
nieuw gamma portieken voor personendoor-
gang. De voorbije 5 jaar kende de FAAC-groep 
een jaarlijkse organische groei van 4 à 5 pro-
cent, met daarbovenop 11 procent groei via 
acquisities. We voorzien dat die trend zich zal 

“Voor iedere business  
unit neemt het belang  
van specifieke  
softwareontwikkeling en 
connectiviteit sterk toe.”  
Paul Van Hecke

Op de nieuwe locatie aan de afrit van de 
E40 in Jabbeke vloeien een Brugse en 

een Italiaanse verhaallijn samen. “Gaston 
Vanhalme was in 1955 in Brugge gestart met 
de verdeling van tv’s en audio”, vertelt Paul 
Van Hecke. “De antennes van die eerste tv’s 
stonden op het dak of op zolder en moesten 
manueel gedraaid worden in de richting van 
de zenders. Door zijn klanten een motortje te 
verkopen, kon hij hun gebruiksgemak sterk 
vergroten. Hij begon notabelen motoren op 
afstandbediening voor hun garagepoort of 
toegangshek aan te bieden. In ’85 werd dat 
een aparte business unit onder de merknaam 
MAC. In 2003 kocht FAAC, wereldmarktleider 
in automatische hekopeners, MAC over. De 
Italiaanse groep die in 1965 was opgericht, is 
door gebrek aan familiale opvolgers onder-
tussen eigendom van het aartsbisdom van 
Bologna, dat echter niet operationeel betrok-
ken is.”

Nieuwe producten  
voor nieuwe markten

In 2015 kocht Groep Verhelst de site om er 
zijn Brugse activiteiten te herlocaliseren. 
Paul Van Hecke: “Ook voor ons een win, want 
het gebouw was niet ideaal voor onze activi-
teiten, terwijl de site in Jabbeke op onze maat 
is gebouwd. Nu hebben we voldoende maga-
zijnruimte, een grote showroom en ruime 
bureaus, werkplaatsen en trainingslokalen. 
Met onze 28 medewerkers bedienen we 3 
soorten klanten in de Benelux: installateurs, 
groothandels en b2b-eindklanten. FAAC telt 
3 business units: Access Automation met 
automatisering van poorten, hekken en 
deuren, HUB-parkeerbeheersystemen voor 
betaalparkings en ten slotte MAGNETIC AC: 
fysieke toegangscontrole met een gamma 

Vromant nv
Paanderstraat 35
8540 Deerlijk
T 056 71 16 61
F 056 70 58 94
info@vromant.be
www.vromant.be

Fabrikant en leverancier van
• betonnen prefabkelders
• regenwater- en septische putten
• olie- en benzineafscheiders
• huishoudelijke waterzuiveringen

Vromant nv 
Paanderstraat 35 • 8540 Deerlijk
T 056 71 16 61 • F 056 70 58 94
info@vromant.be • www.vromant.be

doorzetten. Onze uitdaging is om het almaar 
breder wordende gamma technisch en com-
mercieel te blijven beheersen”, besluit Paul 
Van Hecke. (SD - Foto MVN)

www.faacbenelux.com
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Tal van West-Vlaamse maatwerkbedrijven investeren. Dat is goed nieuws 
voor de West-Vlaamse economie. “De maatwerkbedrijven bieden cruciale 

ondersteuning aan de motoren van onze industrie en diensten. Er is maar één 
ondeelbare economie en al wie daarin werkt, levert return on investment”, 
bevestigen coördinator Herman Wenes van vzw 4Werk en CEO Francis Van 

Eeckhout van Deceuninck. 62,6% van innovatieve sector mechatronica & 
machinebouw heeft bijvoorbeeld maatwerkbedrijven als leverancier of klant.

De West-Vlaamse maatwerkbedrijven 
doen het goed, bewijzen de recente 
investeringen in o.m. Oesterbank 

(Oostende), OptimaT (Lichtervelde), Foot-
step (Brugge) en Westlandia (Ieper). Dat is 
een belangrijk signaal voor de West-Vlaamse 
economie, want die steunt sterk op de maat-
werkbedrijven. Dat bleek onlangs uit een 
studie van de POM West-Vlaanderen. Bijna 
de helft van de industriële ondernemingen 
– telkens met tien of meer medewerkers – 
werkt met een maatwerkbedrijf, als klant of 
leverancier. Binnen de tertiaire en quartaire 
sector is dat één op de drie. De cijfers vertel-
len dat de ondernemingen die een beroep 
doen op maatwerkbedrijven goed zijn voor 
57,5% van de privéwerkgelegenheid en 60,1% 
van de toegevoegde waarde. Ze tekenen ook 
voor 62,2% van de investeringen in materi-
ele vaste activa en maar liefst 73,4% van de 
investeringen in immateriële vaste activa, 
lees: innovatie. En nog een sprekend cijfer: 
62,6% van innovatieve sector mechatronica 
& machinebouw heeft maatwerkbedrijven 
als leverancier of klant.

Afstand verkleinen

“Vandaag zijn de maatwerkbedrijven zoals 
elke onderneming: geautomatiseerd waar 
het kan en moet, met hoge klanteneisen en 
kwaliteitsnormen, een conforme verloning 
en een professionele bedrijfsvoering. De 
jongste tien jaar moesten we ons aanpassen 
aan de economische realiteit, met name de 
concurrentie van goedkope productielanden, 
zonder onze sociale rol uit het oog te ver-

liezen”, zegt Herman Wenes. Hij leidde 32 
jaar Beschutte Werkplaats ’t Veer in Menen 
en is vandaag coördinator van 4Werk, de 
sectorvereniging van de 8 beschutte en 20 
sociale werkplaatsen in West-Vlaanderen. 
Ruim 80% van hun bijna 7.000 medewerkers 
vindt er een job aangepast aan hun moge-
lijkheden.

Vergrijzing opvangen

“Onze doelgroep bestaat uit een verschei-
denheid van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Maar ligt die afstand aan 
de persoon of aan de steeds hogere eisen 
van de arbeidsmarkt? Mijn stelling is dat 
een maatwerkbedrijf de ideale tool vormt 
om voor reguliere bedrijven de afstand tot 
de arbeidsmarkt te verkleinen. En aan de 
maatschappelijke zijde is werken aan een 
volwaardig product of dienst nog altijd de 
beste reïntegratiefactor.”

4Werk deelt de oproep van de provincie 
West-Vlaanderen, Voka, Unizo en Etion om 
de maatwerkbedrijven ruimte te geven voor 
verdere ambities. “Ons contingent mede-
werkers is door de overheid gelimiteerd. 
Nochtans zijn wij bedrijven die door vraag en 
aanbod gedreven worden en vormen we voor 
de reguliere economie een beslissende factor 
om welvaartcreatie in eigen land te houden. 
Wist je dat er in West-Vlaanderen meer dan 
duizend mensen op een wachtlijst staan? 
Vandaar onze oproep aan de overheid om de 
budgetbeperking voor medewerkers los te 
laten. Dat zal een exponentieel effect heb-

Economisch West-Vlaanderen vraagt overheid meer groeikansen voor maatwerkbedrijven

Studie wijst op belang 
van maatwerkbedrijven 

voor reguliere economie
“Zonder  
maatwerkbedrijven 
zouden veel  
ondernemingen  
bepaalde activiteiten 
naar het buitenland 
moeten laten gaan.”   
Francis Van Eeckhout
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ben op de werkgelegenheid en bijgevolg ook 
een positief effect op de sociale uitgaven en 
inkomsten. Werken kost geen geld. Wegens 
de vergrijzing worden de maatwerkbedrijven 
meer dan ooit van belang om de economie te 
ondersteunen. Daardoor kunnen de onder-

“Lagere kwaliteit is  
niet gepermitteerd”
Deceuninck werkt al meer dan 30 jaar met maat-
werkbedrijven, vertelt CEO Francis Van Eeckhout. 
“In onze hoofdvestiging in Gits hebben we een 
enclave van Mariasteen met permanent een 15-tal 
mensen plus versterking op piekmomenten. Onze 
afdeling in Diksmuide besteedt werk uit aan 
beschutte werkplaats InterWest. Hun mensen leve-
ren even goed werk, zij het misschien iets trager, 
maar ze zijn wel heel flexibel en veelzijdig inzetbaar 
om bijvoorbeeld productiepieken op te vangen. 
Reguliere bedrijven kunnen zich niet permitteren 
om van maatwerkbedrijven een lagere kwaliteit te 
verlangen. Zij dragen sterk bij tot de verankering 
van onze industrie. Anders zouden tal van bedrijven 
bepaalde activiteiten naar het buitenland moeten 
laten gaan.”

De symbiose met sociale aspecten en duurzaam-
heid wordt in de bedrijfsvoering steeds belangrijker. 
“Na meer dan 30 jaar samenwerking met Maria-
steen mogen we zeggen dat dit in ons DNA zit. Door 
dat lange partnerschap groeide een sterke vertrou-
wensband. Hun specialisten weten beter dan wie 
ook hoe je het best omgaat met mensen uit diverse 
doelgroepen, bijvoorbeeld uit andere culturen”, 
besluit Van Eeckhout.

nemingen hun schaarser wordende reguliere 
medewerkers voluit inzetten op hun core-
business. De toekomst wordt een kwestie 
van sociaal ondernemen”, stelt Wenes.

De reguliere bedrijven kunnen bij die 
omschakeling rekenen op de jarenlange 
expertise van de maatwerkbedrijven. “Onze 
leidinggevenden zijn bijvoorbeeld sterk 
gericht op flexibiliteit. Zij passen heel snel de 
werkposten en taakverdeling aan in functie 
van nieuwe opdrachten. Interessant zijn ook 
de enclaves. Daarmee wint het bedrijf niet 
alleen aan transport, flexibiliteit en ervaren 

begeleiding, maar evenzeer is het een kanaal 
om mensen te leren kennen en mogelijk vast 
aan te werven.”

Wettelijk vertoeft de sector in overgangspe-
riode nadat de Raad van State in april 2016 
de uitvoeringsbesluiten van het Maatwerk-
decreet uit 2014 schorste na klachten over 
onvolkomenheden. Herman Wenes: “Intus-
sen gingen alle betrokken partners akkoord 
om op 1 januari 2019 een Maatwerkdecreet 
2.0 in werking te laten treden, mocht de 
Raad van State het eerste Maatwerkdecreet 
ten gronde schorsen.” (RJ - Foto’s Kurt)

“Duizend mensen 
staan op de wachtlijst 
voor werk.”   
Herman Wenes

Francis Van Eeckhout van 
Deceuninck en Herman 
Wenes van 4Werk: “De 
symbiose van reguliere en 
maatwerkbedrijven is een 
cruciale factor in de West-
Vlaamse economie”.
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Balta klimt via beursgang op zijn strijdros
CEO Tom Debusschere en CFO Tom Geysens hebben alle speculatie over de 
toekomst van Balta weggenomen. De tapijtgroep trekt met grote ambities naar 
de beurs. Een historische stap voor het bedrijf dat in 1964 werd opgericht en een 
stap die een groeiverhaal verraadt. “Van dit Balta zal je nog horen”, aldus CEO 
Tom Debusschere.

Nadat Balta eerder dit jaar de hand legde 
op het Californische Bentley Mills, sloeg 

de vlam van de ambitie duidelijk in de pan. 
Nog even werden toenaderingspogingen 
gedaan tot het Waregemse McThree, maar 
finaal werd gekozen voor een financiële stra-
tegie, in de vorm van een beursgang.

Op de slides die Tom Debusschere toonde 
tijdens een presentatie van het bedrijf, stak 
één beeld boven alle andere uit: Balta richt 
zijn focus op tien tot vijftien potentiële doel-
witten. “Zowel in de VS als in Europa houden 
we onze ogen breed open om overnames te 

kunnen doen”, aldus Debusschere. “In Azië 
hebben we geen interesse. In deze fase 
worden een aantal collega-bedrijven in de VS 
zelfs al van nabij opgevolgd. We hebben één 
grote ambitie: groeien, groeien en nog eens 
groeien. In onze sector zit duidelijk een con-
solidatiebeweging aan te komen en Balta wil 
daarin een voortrekkersrol spelen. ”

West-Vlaanderen blijft belangrijk

Vandaag al mag Balta zich met zijn tapijten, 
karpetten, tegels en kamerbreed tapijt een 
wereldmarktleider noemen. Maar het mag 

dus nog meer zijn. De beursgang komt er op 
een conjunctureel gunstig moment en ook de 
eigen cijfers van Balta mogen anno 2017 al 
best gezien worden. “Op een omzet van 668 
miljoen euro wordt een operationele kas-
stroom geboekt van 97 miljoen euro, ofte een 
marge van net geen vijftien procent”, aldus 
CFO Tom Geysens. “We gaan voor meer.”

Tom Debusschere benadrukte hoe belangrijk 
West-Vlaanderen in het totale plaatje blijft. 
“Onze productiecentra in Tielt, Sint-Baafs-
Vijve, Waregem en Avelgem zijn top. Buiten-
landse experts trekken altijd grote ogen als 
ze dit zien”, aldus Debusschere.

Nog dit: de beursgang betekent ook dat het 
Texaanse private equity fonds Lone Star (dat 
in 2015 honderdprocent van de aandelen ver-
wierf) zich in diverse stappen naar de exit zal 
begeven. (KC)       
     

Verrassende mogelijkheden voor uw bedrijfsevent

BUSINESS & EVENTS

Het Concertgebouw biedt een waaier aan mogelijk heden 
voor elk type bedrijfsevent, telkens afgestemd op uw 
wensen en budget: personeelsfeest, productlancering, 
klantenevent, awarduitreiking, jaarvergadering, … 
De verschillende zalen zijn geschikt voor grote en kleine 
evenementen. Onze preferentiële cateraars garanderen 
steeds de hoogste kwaliteit.

Onze zalen:
• de Concertzaal
• de Kamermuziekzaal
• Forum 6 & Forum 7 met panoramisch 

uitzicht op de Brugse binnenstad

Ontdek alle mogelijkheden op de 
zaalhuurwebsite en laat u gidsen door 
het Concertgebouw met de virtual tour.

Contact:
zaalhuur@concertgebouw.be

+32 50 47 69 99
www.concertgebouw.be/zaalhuur
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De noodzaak om het erfrecht te moderni-
seren is groot. De moderne familievormen 
nopen tot een grotere flexibiliteit voor 
de erflater. Vooral nieuw samengestelde 
gezinnen en stiefkinderen zullen die aan-
passing toejuichen. 

U leest hieronder wat er o.a. zou veranderen als 
het Burgerlijk Wetboek wordt aangepast: 

Erfenisovereenkomsten
Wie zijn erfenis wil regelen in samenspraak 
met zijn erfgenamen, staat voor het verbod om 
overeenkomsten te maken over niet-openge-
vallen nalatenschappen. Dat maakt dat er geen 
rechtszekerheid is voor de erfgenamen en dat 
na zijn overlijden lange conflicten kunnen ont-
staan. 

Het wetsvoorstel biedt een oplossing: men kan 
een sluitende overeenkomst uitwerken met de 
erfgenamen en zo niet-reservataire erfgena-
men toch een definitief recht toebedelen in de 
nagelaten goederen. 

De waarde van  
schenkingen vastklikken 
Op vandaag worden schenkingen bij de verde-
ling van de nalatenschap, pas gewaardeerd op 
datum van overlijden en niet op datum van de 
schenking. Dit zorgt voor veel familieruzies. 

Men zal voortaan de waarde van geschonken 
goederen contractueel kunnen vastklikken voor 
de latere inbreng bij de verdeling van de erfe-
nis !

Dit kan van belang zijn in successieplanningen 
waarbij een van de kinderen reeds de aandelen 
van een patrimoniumvennootschap verwerft, 
terwijl de andere kinderen voorlopig niets krij-
gen of andere goederen verwerven.

Inbreng in waarde  
en niet meer in natura 
Wie een schenking gekregen heeft, moet na 
het overlijden van de schenker het geschonkene 
(of de tegenwaarde) terug inbrengen, om deze 
samen met de overgebleven goederen te ver-
delen tussen alle wettelijke erfgenamen. Dit is 
alvast de regel voor schenkingen op voorschot 
van erfenis aan reservataire erfgenamen. De 

erflater had dan niet de bedoeling om de begif-
tigde te bevoordeligen tegenover de anderen.

In het Burgerlijk wetboek staat omschre-
ven hoe die inbreng eigenlijk moet gebeuren. 
Voor onroerende goederen moet de inbreng in 
natura gebeuren (dus het onroerend goed zelf 
en volgens de waarde van het moment van 
de inbreng). Heeft iemand roerende goederen 
gekregen, mag die het geschonkene bijhouden 
maar zal die voor de tegenwaarde (op datum 
van de schenking) minder verkrijgen uit de ove-
rige erfgoederen op datum van verdeling. 

De positie van de begiftigde is dus verschillend 
naargelang hij onroerend of roerend goed kreeg 
van de schenker. De schenker zelf kon enkel 
pogen om af te wijken in de schenkingsakte 
maar niet in alle vrijheid...

Deze rechtsonzekerheid zal verleden tijd zijn als 
de wet in werking treedt: vanaf dan zullen alle 
goederen op dezelfde wijze ingebracht moeten 
worden, nl. in waarde (niet meer in natura) en 
op basis van de waarde ten dage van de schen-
king (weliswaar geïndexeerd tot de dag van het 
overlijden).

Wie heeft nog een reservatair 
erfdeel? En hoe groot is dan 
het vrij beschikbaar deel?
De wet bepaalt hoe ‘vrij’ een persoon is om zijn 
vermogen naar wens weg te geven. Pas op het 
moment van het overlijden zal blijken of som-
mige schenkingen uit het verleden te omvang-
rijk waren.  Sommige erfgenamen beschikken 
immers over een voorbehouden erfdeel, zij het 
in volle eigendom, in naakte eigendom of in 
vruchtgebruik. 

• Ouders hebben recht op een voorbehou-
den deel van de nalatenschap van hun 
kind indien het zelf geen afstammelingen 
nalaat, nl. elk 1/4e. Dat zal veranderen 
in het nieuwe erfrecht: de ouders krijgen 
géén recht meer op het vermogen maar 
kunnen wel een onderhoudsvordering 
eisen als zij behoeftig zijn op het moment 
van het overlijden van hun kind

• De gehuwde partner heeft recht op het 
vruchtgebruik op de nalatenschap van 
de erflater. Dit recht kan wat worden 

ingeperkt en in uitzonderlijke gevallen 
volledig worden ontnomen. Het nieuwe 
erfrecht wijzigt de aanrekening van het 
vruchtgebruik als het wordt ingeperkt: 
tot op heden wordt dat pro rata op de 
reservataire erfdelen en het beschikbaar 
deel aangerekend. Na de wijziging zal dat 
vruchtgebruik bij voorrang op het beschik-
baar deel worden toegepast.

• Wie kinderen nalaat moet rekening hou-
den met een beperkte beschikkingsvrij-
heid afhankelijk van het aantal kinderen. 
In de nieuwe wetgeving zal de beschik-
kingsvrijheid uitgebreid worden tot steeds 
1/2e van de nalatenschap! Men kan dus 
een grotere ongelijkheid tussen de eigen 
kinderen bereiken of een groter erfdeel 
aan andere personen dan de eigen kinde-
ren nalaten.

Dit nieuwe erfrecht zou in voege treden vanaf 
2019 en zal veel nieuwe mogelijkheden creëren. 
Bijgevolg zal er een crusciale rol weggelegd zijn 
voor uw vermogensplanner, steeds in samen-
spraak met uw notaris.  

Vincent Lambrecht, Director Estate Planning 
CapitalatWork Foyer Group SA

Hervorming van het erfrecht 

Manage your Future, 
put your Capital at 
Work 

Voor meer informatie over CapitalatWork contacteer 
ons via Alexia Dubaere op het nummer 056/23 95 40 of 
via a.dubaere@capitalatwork.com 

VERMOGENSBEHEER • VERMOGENSPLANNING

www.capitalatwork.com

CapitalatWork Foyer Group
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Op 27 april 2017 heeft de Vlaamse 
Belastingdienst (hierna “Vlabel”) een 
gewijzigd standpunt over de schenking 
van deelbewijzen van een burgerlijke 
maatschap met voorbehoud van vrucht-
gebruik gepubliceerd (de zogenaamde 
“gesplitste inschrijving”). Deze wijzi-
ging heeft belangrijke gevolgen voor de 
werking van de maatschap in de prak-
tijk.

Waarover gaat het?

In heel wat successieplanningen wordt gebruik 
gemaakt van een burgerlijke maatschap, 
gecombineerd met een schenking. Hierdoor 
kunnen de ouders het ingebrachte vermo-
gen doorschenken naar de kinderen, met een 
maximaal behoud van controle en inkomsten.

Veelal bestaat deze techniek er in dat de 
ouders op het ogenblik van oprichting van 
de maatschap activa - zoals aandelen van 
een vennootschap, een effectenportefeuille, 
kunst, … - inbrengen in de maatschap, in ruil 
voor deelbewijzen. Vervolgens schenken de 
ouders de blote eigendom van deze deelbe-
wijzen aan hun kinderen en behouden zij zelf 
het vruchtgebruik voor (i.e. gesplitste inschrij-
ving). Voor de schenking van de delen heeft 
men in beginsel de keuze tussen een schen-
king voor een Belgische notaris, dan wel voor 
een buitenlandse notaris.

Een schenking voor een Belgische notaris is 
verplicht te registreren, zodat schenkbelas-
ting verschuldigd zal zijn (3% in rechte lijn en 
tussen echtgenoten, 7% in andere gevallen). 
Desgevallend kan een beroep gedaan worden 
op één van de wettelijk voorziene vrijstellings-
regelingen, zoals deze voor de schenking van 
aandelen van een familiale vennootschap.

Indien geschonken wordt voor een buiten-
landse notaris is registratie niet verplicht. Mits 
de schenker minstens 3 jaar na de schenking 
in leven blijft, kan de blote eigendom van de 
deelbewijzen belastingvrij overgaan naar de 
kinderen.

Wanneer de schenker-vruchtgebruiker nadien 
komt te overlijden, wast het vruchtgebruik aan 

bij de blote eigendom en is hierover geen erf-
belasting meer verschuldigd.

Standpunt Vlabel

Vlabel verandert nu het geweer van schouder.  
Indien u vanaf 1 juni 2017 de blote eigendom 
van de deelbewijzen schenkt voor een buiten-
landse notaris, zal deze gesplitste inschrij-
ving op het ogenblik van het overlijden van 
de schenker door Vlabel belast worden in de 
erfbelasting tegen de waarde van de volle 
eigendom op het ogenblik van overlijden, zelfs 
wanneer de schenker 3 jaar na de schenking 
overlijdt.

Noteer dat de schenking van de volle eigendom 
van de deelbewijzen voor een buitenlandse 
notaris vooralsnog niet geviseerd wordt.

Daarnaast neemt Vlabel ook de aangroei van 
het vermogen van de maatschap in het vizier. 
Heel wat statuten van maatschappen voor-
zien immers dat indien de inkomsten van de 
maatschap niet uitgekeerd worden aan de 
vruchtgebruiker, deze inkomsten automatisch 
geïncorporeerd worden in het vermogen van 
de maatschap.

Dividenden en interesten (de zogenaamde 
“burgerlijke vruchten”) die vanaf 1 juni 2017 
geïncorporeerd worden in het vermogen van 
de maatschap, worden door Vlabel aangezien 
als een nieuwe gesplitste inschrijving. Wan-
neer de schenker-vruchtgebruiker komt te 
overlijden, zullen de blote eigenaars over deze 
dividenden en interesten erfbelasting ver-
schuldigd zijn, zelfs indien de schenker 3 jaar 
na de incorporatie overlijdt.

Noteer dat meerwaarden die bijvoorbeeld 
gerealiseerd worden naar aanleiding van de 
verkoop van de onderliggende activa voorals-
nog niet geviseerd worden door Vlabel.

Wat moet u onthouden?

De impact van het nieuwe standpunt valt niet 
te onderschatten. U contacteert het best zo 
snel mogelijk een fiscaal adviseur om na te 
gaan wat de bestemming is van de dividenden 
en interesten van uw maatschap. Indien deze 

jaarlijks geïncorporeerd worden in het vermo-
gen van de maatschap, dringt een aanpassing 
van de statuten zich op. Een systematische 
uitkering van de burgerlijke vruchten aan de 
vruchtgebruiker impliceert evenwel dat na ver-
loop van tijd een nieuwe successieplanning zal 
moeten worden opgezet met betrekking tot 
de uitgekeerde vruchten.

Het schenken van de blote eigendom van de 
deelbewijzen van de maatschap voor een 
buitenlandse notaris is - gelet op het stand-
punt van Vlabel - al helemaal uit den boze. 
Het schenken tegen de vlakke tarieven in de 
schenkbelasting (3%, dan wel 7%) weegt dan 
ook niet op tegen het risico van de toepassing 
van de progressieve tarieven van de erfbelas-
ting, die kunnen oplopen tot 27%.

Een gewaarschuwd man is er dus twee waard.

Frank De Langhe en Nicolas Lauwers,  
De Langhe Advocaten

Vlabel wijzigt standpunt  
over burgerlijke maatschap

tax - M&A - governance
finance - commercial

3Square Village - Rijvisschestraat 124
B-9052 Gent

Henri Lebbestraat 109
B-8790 Waregem
+32 (0) 56 62 50 00

+32 (0) 9 277 04 54

contact@de-langhe.be
www.de-langhe.be
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In uitvoering van de Europese Hand-
havingsrichtlijn, werd - bij wet van 11 
december 2016 - een specifieke rege-
ling ingevoerd betreffende de hoofde-
lijke aansprakelijkheid voor betaling 
van loonschulden in de bouwsector. Dit 
met als opzet fraude en misbruik tegen 
te gaan in de keten van onderaanne-
mers.

Voordien was in de loonbeschermingswet een 
globale regeling voorzien, waarbij men als 
opdrachtgever of (onder)aannemer slechts 
kon worden aangesproken in betaling van 
loon verschuldigd door de (onder)aannemer 
vanaf de 14de werkdag na een voorafgaande-
lijke verwittiging door de sociale inspectie en 
voor een maximumperiode van wanbetaling 
van het loon van één jaar.

Sinds de nieuwe bijzondere regelgeving – 
in werking getreden eind 2016 – is men als 
opdrachtgever of rechtstreekse (onder)aan-
nemer automatisch, zonder verwittiging, 
hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van 
het (minimum)loon van het personeel dat 
niet werd betaald door de (onder)aannemer 
en dat overeenstemt met arbeidspresta-
ties die voor die specifieke opdrachtgever 
of (onder)aannemer werden verricht. Het 
nieuwe regime heeft dus enkel betrekking op 
de rechtstreekse contractpartij. In indirecte, 
verdere relaties in de keten, geldt nog steeds 
bovenvermelde algemene regeling.

Het verstrengde aansprakelijkheidsregime is 
niet enkel van toepassing voor buitenlandse 
(onder)aannemers die met gedetacheerde 
werknemers naar België komen, maar ook 
voor Belgische (onder)aannemers.

Voor opdrachtgevers-natuurlijke personen 
die werken laten uitvoeren voor privédoelein-
den, geldt deze regeling niet.

Ontsnappingsroute

De hoofdelijk aansprakelijke kan aan de 
aansprakelijkheid ontkomen wanneer de 
aannemingsovereenkomst of een andere 
schriftelijke verklaring, gesloten tussen de 
rechtstreeks contracterende partijen, vol-

gende vermeldingen bevat:
1. de coördinaten van de internetsite van 

de FOD WASO waarin de inlichtingen 
betreffende het verschuldigde loon zijn 
opgenomen (www.minimumlonen.be)

2. de bevestiging van de medecontrac-
tant dat hij het verschuldigde loon aan 
zijn werknemers betaalt en zal betalen 

Echter, let wel, de aansprakelijkheid wordt, 
ondanks bovenstaande vermeldingen, gere-
activeerd van zodra een termijn verstrijkt 
van 14 werkdagen nadat de opdrachtgever 
of (onder)aannemer kennis krijgt, via een 
bericht van de sociale inspectie, van wanbe-
taling door zijn medecontractant.
In dat geval geldt de aansprakelijkheid voor de 
lonen die overeenstemmen met de arbeids-
prestaties die verricht worden vanaf het ver-
strijken van bovenvermelde termijn. Zo heeft 
diegene die aansprakelijk wordt geacht de 
tijd om de nodige stappen te ondernemen 
(bijvoorbeeld zijn aannemer aanmanen om 
de lonen te betalen of de overeenkomst te 
schorsen of te beëindigen).

To do

Een overgangsregeling werd in de wet niet 
voorzien, wat betekent dat de verstrengde 
regeling ook op lopende aannemingsop-
drachten van toepassing is.

Het is dus sterk aan te raden nieuwe aanne-
mingsovereenkomsten maar ook uw lopende 
projecten onder de loep te laten nemen door 
een deskundig adviseur, in functie van de 
verstrengde wetgeving, dit met oog op het 
vermijden van zware administratieve en 
strafrechtelijke boetes.

Naast een hoofdelijke aansprakelijkheid 
voor betaling van loonschulden, draagt u als 
opdrachtgever ook aansprakelijkheid voor de 
fiscale en sociale schulden van uw onder-
aannemer.

Als uw onderaannemer sociale schulden 
heeft, moet er 35% van het factuurbedrag 
ingehouden en doorgestort worden. Betreft 
het fiscale schulden, dan betreft de inhou-
dingsplicht 15%.

De nieuwe onlinetool Check Inhoudings-
plicht toont de opdrachtgever in een oog-
opslag of een Belgische aannemer dergelijke 
schulden heeft. Voer het ondernemingsnum-
mer van de aannemer in en u ziet meteen 
het resultaat. Dient er een bedrag te worden 
ingehouden op de factuur, dan verwijst het 
systeem door naar de respectieve diensten 
van de RSZ en de FOD Financiën.

Via de online tool kan ook een attest worden 
afgedrukt, waarin de status van de onder-
aannemer is opgenomen. 

Indien er op dat ogenblik geen inhoudings-
plicht geldt, is het attest geldig tot de laat-
ste donderdag van die maand. Indien de 
factuur uiterlijk tegen dan wordt betaald, is 
er geen inhoudingsplicht. Geldt er wel een 
inhoudingsplicht, dan verkrijgt u een attest 
dat één dag geldig is. De onderaannemer kan 
immers op elk moment zelf beslissen om tot 
betaling over te gaan. 

Barbara Blomme, Juriste
Titeca Accountancy

Verstrengde aansprakelijkheid onbetaalde loonschulden:  
neem uw aannemingsovereenkomst aandachtig onder de loep

Titeca Accountancy
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INTERVIEW

Barbara Van Wonterghem — Huis Van Wonterghem 

“We kicken op het  
bedenken van nieuwe 
feestconcepten”
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Elk familiebedrijf heeft een eigen DNA. Hoe 
zou je dat van de familie van Wonterghem 
omschrijven?
“We vormen een zeer sociale familie. We zien 
graag mensen. Samen met anderen zaken in 
beweging zetten is toch het mooiste wat er 
is? We vinden het erg belangrijk om mijlpalen 
in het leven te vieren. Verder zijn we mensen 
die graag denken à la tête du client. Met oog 
voor details. Het zit ook in onze genen om altijd 
het beste na te streven. Ik geef een voorbeeld: 
zeven jaar geleden hebben we zwaar geïn-
vesteerd in een grootkeuken van liefst 1.000 
vierkante meter. Een soort foodlab zeg maar.”
    
Stond het in de sterren geschreven dat 
u uw vader zou opvolgen? Hoe werd dat 
bespreekbaar gemaakt? 
“Zowel mijn broer Grégory als ikzelf hebben 
hotelmanagement  gestudeerd. In die zin 
waren we wel al een beetje voorbestemd. 
Vroeger werden de zaken van de feestzalen in 
Kuurne operationeel gerund door een koppel 
dat niet tot de familie behoorde: Herman en 
Magda. Toen zij met pensioen gingen, was het 
voor mijn vader tijd voor bezinning. Zouden we 
die job blijven uitbesteden? Of zouden we het 
heft weer in eigen handen nemen? Er is lang 
over nagedacht en gepraat. Finaal werd het de 
laatste optie. Vader vroeg ons dat ook expliciet, 
zonder ons een verplichting op te leggen. Maar 
het voelde goed aan, want enkele jaren eerder 
had mijn broer zich ook al perfect geïntegreerd. 
Mooi toch als je een familiebedrijf in de derde 
generatie kan voortzetten? Oudere klanten 
komen me soms nog zeggen dat ik erg goed 
lijk op mijn mémé Angèle, die ik zelf jammer 
genoeg nooit gekend heb. Dat doet wat met 
een mens.”     

Wat heeft u geleerd van uw vader?
“Eén: eeuwig positivisme. ‘Wie klaagt is nie-
mands vriend’, is één van mijn vaders bekende 
uitspraken. Ik kan hem alleen maar gelijk 
geven. Zelfs als je eens een mindere dag hebt, 
moet je de klanten toch een goed gevoel geven 
in onze business. Twee: vriendelijkheid. Drie: 
passie. Vier: eerlijkheid. Vijf: bescheidenheid. 
En er zullen nog wel zaken zijn.”
       
Vandaag leidt u de zaak samen met uw broer. 
Hoe is de taakverdeling? Welke afspraken 

gelden er tussen jullie?
“We zijn allebei bezig met marketing, maar elk 
met een eigen invalshoek. Hij is meer aanwezig 
op het terrein, ik meer achter de schermen. Ik 
hou me bezig met de marketing voor de ganse 
groep en de evenementen voor nightlife, maar 
ook netwerken maakt daar van tijd tot tijd deel 
van uit.

Familiebedrijven hebben, misschien wel 
meer dan andere bedrijven, nood aan 
objectieve stemmen van objectieve derden 
als klankbord. Werken jullie met adviseurs-
experten?
“We zijn ons volledig bewust van het belang 
van dat soort zaken. Daarom hebben we dit 
jaar een adviesraad opgericht, want de markt 
verandert snel en ingrijpend. We hebben hier 
van tijd tot tijd ook een externe businessana-
list. Finaal willen we nu ook werk maken van 
een heus familiecharter. Dat is nodig ook, want 
de vierde generatie – de kinderen van Grégory 
en mezelf – zullen niet klein blijven. Daar 
moeten dus goede afspraken over gemaakt 
worden. Niet alleen de opvolging is daarbij een 
thema; er mogen ook strategische keuzes naar 
voor geschoven worden.”      

Van Wonterghem heeft een brede waaier 
van activiteiten in de zogenaamde event-
business. Geef eens een inkijk in de struc-
tuur en de grootte van de groep. 
“Er zijn vijf business units. Ik begin met het 
Kasteel Gravenhof, aan de rand van Brussel, 
met een hotel, een brasserie en feestzalen. 
Verder is er Huis Van Wonterghem in het cen-
trum van Kuurne, Maelstede in Kuurne, Van 
Wonterghem Catering en finaal onze twee 
discotheken Diedjies in Kuurne en Carré in Wil-
lebroek. Elke unit heeft ook zijn eigen manager. 
Dat maakt veel zaken gemakkelijker en vooral 
ook efficiënter.”  

Barbara Van Wonterghem is net veertig geworden en voelt zich naar 
eigen zeggen kiplekker in het familiebedrijf, dat een specialist is in het 
eventgebeuren en het feestgedruis. Ze is ook fier op de traditie van de 
onderneming, die groot geworden is door een mix van waarden en hard 
labeur. Drie generaties lang al. Vader Marc Van Wonterghem gaf stapje 
voor stapje de fakkel door aan zijn zoon Grégory en dochter barbara.

“Mijn broer is meer  
aanwezig op het terrein, ik 
meer achter de schermen.” 
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Is er ooit gedacht aan diversificatie naar 
andere activiteiten? Waarom wel of waarom 
niet?
“Ik heb van mijn vader geleerd dat een schoen-
maker maar beter bij zijn leest kan blijven. We 
doen wat we al altijd deden en proberen daarin 
uit te blinken. Wat we wel proberen te doen, 
is steeds verder gaan in de zoektocht naar 
perfectie. Wie bij ons naar een huwelijksfeest 
komt, kan dus bediend worden volgens zijn 
eigen wensen. Als iemand op een streng dieet 
staat bijvoorbeeld, dan zegt hij dat maar.”
    
Wat is het moeilijkste en wat het aange-
naamste aan dit vak? 
“Het moeilijkste is dat mensen of organisaties 
steeds later beslissen. Dat zet druk op de 
organisatie en het is dan aan ons om extreem 
flexibel te zijn. Ook de wettelijke voorschriften 
zijn niet bepaald een pretje. Ze zorgen ook 
voor een zware druk op de rendabiliteit. Het 
leuke? Het is people business. Mensen een 
goed gevoel geven, is heerlijk. In deze tijden 
pleiten wij voor een sfeer waar de gsm langs 
de kant mag blijven liggen, zodat mensen 
er zijn voor elkaar. We kicken zelf ook op het 
bedenken van nieuwe feestconcepten. Je moet 
dat ook doen, want de sector evolueerde  de  
voorbije jaren enorm. De overal opduikende 
muziekfestivals bijvoorbeeld zorgen voor 
grote concurrentie. Dan moet je toch nog origi-
neel zien te zijn. Te oordelen aan de successen 
die we boeken met die conceptfeestavonden, 
zijn we nog goed bezig ook.”
  
Diedjies in Kuurne bestaat inmiddels vijftig 
jaar en ook Carré in Willebroek bestaat al 
26 jaar. Terwijl dans- en feesttenten voor de 
jeugd wel iets lijken uit het verleden, blijven 
jullie even succesvol. Wat is het geheim?
“Het heeft te maken met een hele mix aan 
factoren. Zoals een rechtlijnige aanpak, wat 
zich vertaalt in een strikt deurbeleid en zero 
tolerance tegenover drugs of alcoholmisbruik. 
We zien het graag gebeuren dat ouders hun 
kinderen hier met een gerust gemoed kunnen 
komen afzetten. In Willebroek hebben we ook 
zwaar geïnvesteerd in de infrastructuur, zodat 
Carré vandaag veel meer is dan een nachtclub. 
Overdag wordt de ruimte nu ook gebruikt door 
bedrijven voor b2b-events zoals productvoor-
stellingen, bedrijfsfeestjes,…”
 
Hoe zou u uw eigen managementstijl 
omschrijven? 
“Ik denk te mogen zeggen dat ik ongedwon-
gen ben, persoonlijk in de omgang met ande-
ren, iemand die graag anderen empowert. Dat 
geeft me enorm veel voldoening. Verder ben 
ik iemand die lak heeft aan titels. Zeg maar 
Barbara hoor. Ten slotte ben ik erg leergierig.”

Ondernemen met honderd man is een 
behoorlijk stresserende bezigheid. Hoe gaat 
u de stress te lijf?
“Ik maak regelmatig tijd vrij voor rust en 
zelfontplooiing. In het haastige bedrijfsleven 
is dat niet altijd evident. Het kan toch nooit 
de bedoeling zijn om dol te draaien. Iedereen 
moet waken over een behoorlijke balans. Ik 
ben daar heel consequent in. Het moet kunnen 
dat je een dag onbereikbaar bent, zonder je 
gemoedsrust te verliezen. Ooit heb ik eens een 
‘stilteweek’ gehouden, een week lang zonder 
praten. Het lijkt ondoenbaar en toch heb ik 
eruit geleerd dat iedereen eens tijd voor zich-
zelf moet leren nemen. Ik heb ooit symptomen 
van een burn-out gehad. Ik wilde daar kost wat 
kost iets aan doen. Toen heb ik geleerd zaken 

los te laten en ook eens tijd voor mezelf te 
nemen. Leren delegeren, is meestal een ideaal 
opstapje.”
     
Waar wilt u op termijn naartoe met dit 
bedrijf? Moet het bijvoorbeeld in familiale 
handen blijven? 
“Je weet nooit wat er komt natuurlijk. Niemand 
heeft een glazen bol. Maar ik zou dit liefst in 
de familie houden, ja. Ik baseer me ook op 
wat nieuwe medewerkers ons komen zeggen, 
nadat ze eerder voor een groot bedrijf hebben 
gewerkt. Vaak staan ze versteld over de sfeer 
binnen een familiebedrijf. Ik vind het belangrijk 
dat er voldoende ruimte is voor een menselijke 
aanpak. Bij een koffie mag er zeker uitvoerig 
gepraat worden. Dat alles maakt een team 
alleen maar sterker.”        
   
U gaat veel om met West-Vlaamse onderne-
mers. Wat valt u daarbij het meest  op? 
“Eén: de eeuwige werklust, de nooit aflatende 
zin om er voor te gaan. Anderzijds: het zijn 
veelal mensen die zelf alles willen doen. En dat 
gaat niet. Je moet leren zaken los te laten. Ik 
geef een voorbeeld: alles wat met hr te maken 
heeft, heb ik uitbesteed aan een van mijn 
naaste medewerkers. Dat lucht op. Veel West-
Vlaamse ondernemers hebben het moeilijk om 
zaken los te laten. Ik heb het ook maar geleerd 
na het volgen van een cursus mindfulness.”
  
Hoe krijgt u als moeder van twee kinderen 
een razend druk beroepsleven gecombi-
neerd met uw gezinsleven?   
“Ik heb er geen problemen mee om ook eens 
om 17 uur te stoppen. Nu de kinderen jonge 
tieners zijn, worden veel zaken ook gemakkelij-
ker, want ze kunnen al beter hun plan trekken. 
Finaal is ook de man belangrijk natuurlijk. Hij 
staat me bij met raad en daad en is er altijd, 
ook op moeilijke momenten. Het is een kwestie 
van goede afspraken te maken met uw partner. 
Ik steek het ook niet weg: het feit dat hij graag 
kookt, maakt ook een aantal zaken gemakke-
lijker (lacht).”  
   
Tot slot: is er iemand naar wie u persoonlijk 
opkijkt? 
“Ik heb het nogal begrepen op iemand als 
Barbara Torfs, de zus van. De durf om op een 
bepaald ogenblik haar eigen weg te gaan, vind 
ik fascinerend. Het is ook iemand die steevast 
gelooft in de kracht die uitgaat van een gezond 
lichaam in combinatie met innerlijke rust. Ik zie 
zoveel vrouwelijke ondernemers die erg begaan 
zijn met hun uiterlijk. Daar is ook niets mis 
mee. Maar waarom is er niet meer aandacht 
voor geestelijk evenwicht, denk ik dan. Barbara 
Torfs lijkt me iemand die die cumul goed aan-
kan.” (Karel Cambien - Foto’s Dries Decorte)

“We doen wat we  
al altijd deden en  
proberen daarin uit  
te blinken.”
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Havensector ziet mooie  
toekomst voor drones
“Drones kennen we voornamelijk van de mooie luchtbeelden die ze kunnen maken, 
maar in de havenomgeving is te verwachten dat die slechts 20% van de activiteiten 
zullen uitmaken”, zegt Elwin Van Herck, zaakvoerder van Noordzee Drones. Zijn 
bedrijf is het eerste en grootste RPAS-opleidingscentrum van Vlaanderen.

sector op een veilige manier te laten werken 
en tegelijk de mogelijkheid bieden om in te 
spelen op de verdere technologische ontwik-
keling en vragen vanuit de industrie.” Elwin 
Van Herck benadrukt dat het vliegen maar een 
klein deel van het werk van een dronepiloot 
uitmaakt. “Het grote werk zit in de voorberei-
ding om een goede inschatting van de situatie 
te kunnen maken.” 

Noordzee Drones is gevestigd in de Zeebrugse 
achterhaven, waar het een terrein in concessie 
heeft om opleidingen te geven. “Daar kunnen 
de cursisten in alle omstandigheden, zoals bij 
sterke wind, vluchten voorbereiden en leren 
vliegen. Reeds vele Zeebrugse  havenbedrij-
ven toonden een sterke interesse in de moge-
lijkheden om met drones te werken. De grote 
belangstelling op onze laatste opendeurdag 
was daar een mooi voorbeeld van”, aldus Elwin 
Van Herck. (Eigen tekst - Foto Shutterstock)

Het gebruik van drones in het havengebied 
kent een enorm groeipotentieel. Taken 

zoals monitoring van schepen of windmo-
lenparken worden nu vaak via hoogtewerkers 
gedaan, maar kunnen in de toekomst sneller 
en veiliger uitgevoerd worden door drones. 
Ook bij andere toepassingen, zoals het moni-
toren van terreinen of beveiligingsopdrachten, 
bieden drones een efficiënte oplossing. Elwin 
Van Herck geeft aan dat die geen toekomst-
muziek meer zijn, maar nu al volop uitgetest 
worden of reeds in gebruik zijn. 

“In april 2016 werd met de lancering van het 
KB drones een eerste wettelijk kader voorzien 
waarin drones professioneel ingezet kunnen 
worden. Eveneens werd de opleiding tot dro-
nepiloot wettelijk vastgelegd. Een duidelijke 
regelgeving moet het mogelijk maken om de 

Haven van Zeebrugge 
lanceert intermodale 
routeplanner 

De Zeebrugse haven lanceerde op 5 
mei 2017, samen met ontwikkelaar 
Ecorys, een nieuwe online tool die 
havengebruikers toegang geeft tot 
het complete intermodale aanbod 
met zowel directe als indirecte 
verbindingen.

De haven van Zeebrugge is de vijfde 
zeehaven in Europa die gebruik 
maakt van het door Ecorys ontwik-
kelde “Intermodal Links”. Dat is 
de eerste onafhankelijke online 
zoekmachine die het mogelijk maakt 
om de beste en snelste intermodale 
dienstverlener te vinden voor 
container- en ferry- en RoRo-vervoer 
tussen meer dan 1.000 terminals 
in 50 landen. De planner kiest de 
optimale route uit ongeveer 16.000 
directe terminalverbindingen die 
worden aangeboden door 150 
intermodale spoorverleners (spoor, 
binnenvaart en short sea), inclusief 
transporttijden en frequenties van 
verbindingen.

De zeehaven van Brugge is een druk 
logistiek platform waar import- en 
exportladingen elkaar constant krui-
sen. Om die vlotte goederenstromen 
te garanderen worden de verbindin-
gen voortdurend geoptimaliseerd. 
Via de intermodale routeplanner 
krijgen havengebruikers vanaf nu 
een onmiddellijk overzicht van de 
dienstregelingen van spoor, bin-
nenvaart en short sea operators in 
Europa en een selectie van de beste 
intermodale verbindingen tussen 
twee locaties.

intermodal.portofzeebrugge.be



Een paar decennia geleden was Zuid-
West-Vlaanderen nog braakliggend 
terrein voor de golfsport. Daar kwam 

verandering in toen 12 ondernemers de krach-
ten bundelden om een golfterrein aan te leg-
gen. Ze bekeken diverse potentiële locaties 
en kochten uiteindelijk de 45 ha grote eigen-
dom van de familie Cossart in Hollebeke. De 
toenmalige Ieperse Kamervoorzitter Karel 
Van Biervliet slaagde erin de oppervlakte uit 
te breiden tot 72 ha. Ze kregen de nodige 
vergunningen, vernieuwden het clubhuis en 
legden banen aan op basis van een ontwerp 
van de professionele topspeler en golfbaan-
architect Harold J. Baker. Op 1 juli 1992 waren 
de 18 holes bespeelbaar.

De voorbije 20 jaar werd gewerkt aan de uit-
bouw van de Palingbeek als familiale club 
waar het aangenaam vertoeven is. 
“We hebben daartoe alle troeven 
in huis”, zegt president Willy 
Deceuninck. “Een fantastische 

en vlot bereikbare ligging, een natuurlijke 
omgeving die ecologisch beheerd wordt, een 
golfbaan met een ruime waaier aan uitda-
gingen voor elke golfspeler, een uitgelezen 
clubhuis met lounge, bar, restaurant, terras 
en vergaderfaciliteiten,… Door het aangrij-
pende WOI-verleden mogen wij veel buiten-
landse toeristen als greenfeespeler verwel-
komen. Naar aanleiding van het 25-jarige 
bestaan hebben we niet alleen onze website 
vernieuwd, maar ook ons logo opgefrist en 
voorzien van ‘Ypres Flanders Fields’. Met 860 
leden in diverse categorieën voeren we een 
intensieve werking. Vooral de 150 juniors 
doen het goed. Het succes van jonge spelers 
als Colsaerts, Pieters of Detry zal daar niet 
vreemd aan zijn.”

13 vaste medewerkers

De private golfclub wordt als een 
kmo draaiende gehouden. Vooral het 
secretariaat en baanonderhoud zijn 

“Met 860 leden  
in diverse  

categorieën  
voeren we een  

intensieve  
werking. Vooral 
de 150 juniors 

doen het goed.”  
Willy Deceuninck

Golf & Country Club  
De Palingbeek  

viert zilveren jubileum

Ook na 25 jaar is Golf & Country Club De Palingbeek in Hollebeke nog vol energie. De toekomst ziet er 
rooskleurig uit: de bestaande 18 holes worden met 9 extra holes uitgebreid. Dat opent nieuwe per-

spectieven voor de familiale en gastvrije club. In oktober draagt Willy Deceuninck, aandeelhouder en 
voormalig bestuurder van Deceuninck uit Hooglede-Gits, het voorzitterschap over aan Dirk Vermunicht 

uit Deerlijk. Hij is handelsingenieur beleidsinformatica en is actief in vastgoed en IT-start-ups.

Uitbreiding opent nieuwe perspectieven

Willy Deceuninck geeft in 
oktober de fakkel door aan 
Dirk Vermunicht.
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Zakendoen is 

meer dan een 

manier van wer-

ken, het is ook 

een manier van 

leven. Wij bieden 

wat inspiratie.

BUSINESS  
LIFESTYLE

VOLGENDE DOSSIERS
•Startersspecial

• Corporate identity
• Bedrijfswagens

www.voka.be/ondernemers



cruciaal. “We tellen nu 13 vaste medewer-
kers: 7 greenkeepers, 4 secretariaatsmede-
werkers en 2 poetsvrouwen. Clubsecretaris 
Filip Sadonis is verantwoordelijk voor het 
dagelijkse beheer. Het horecagedeelte is in 
concessie gegeven”, zegt Willy Deceuninck. 
“Daarnaast werken hier nog 3 professionele 
lesgevers op zelfstandige basis”, vervolledigt 
Dirk Vermunicht. “Naast het bedrijfsmatige 
luik is er uiteraard nog een sportief luik onder 
beheer van de captains per groep, die onder 
meer instaan voor de organisatie van wed-
strijden.

De golfclub heeft de voorbije 15 jaar via 
aankoop en ruil 17 ha aansluitende gron-
den verworven voor de uitbouw van 9 extra 
holes. Het was een werk van lange adem om 
de stukjes samen te puzzelen en algemene 
consensus te bereiken. Het MER-rapport is 
inmiddels goedgekeurd, de aanpassing van 
het GRUP is hangende. Het ontwerp is van 
golfbaanarchitect Bruno Steensels van Mas-
ter Golf International uit Alken. De uitbreiding 
wordt op waterdoorlatende zandbedding 
aangelegd voor een betere bespeelbaarheid 
in natte winters. De extra capaciteit zal meer 
greenfees aantrekken en meer recreatieve 
golfers op 9 holes toelaten, terwijl op de 18 
holes competitief gespeeld wordt. Zo wordt 
ruimte gecreëerd voor de komende genera-
ties. (MD - Foto DD)

www.golfpalingbeek.be 

“Catering is voor ons veel  
meer dan lekker eten alleen”
“We hebben het gevoel dat we nu echte ondernemers zijn geworden”, zeg-
gen Xavier Fruy en Ann Verduyn van Fruy Finest Food Catering uit Heule. Dat 
klinkt misschien vreemd, want het cateringbedrijf bestaat toch al 11 jaar. “En 
toch: we hebben de jongste paar jaar serieuze veranderingen doorgemaakt.”

“Door mijn passie en een 
bijna maniakale aandacht 
voor kwaliteit konden we 
snel het vertrouwen winnen 
van grote klanten.”   
Xavier Fruy

Xavier Fruy komt uit een Kortrijkse 
slagersfamilie en startte in 1996 met 

een broodjeszaak. Tien jaar later was 
Fruy Catering een feit. “Het begin was 
zeer moeilijk; mensen dachten: de zoon 
van de slager wordt ook al traiteur”, zegt 
Xavier. “Maar door mijn passie en een bijna 
maniakale aandacht voor kwaliteit konden 
we snel het vertrouwen winnen van grote 
klanten. Catering is voor ons altijd veel 
meer geweest dan lekker eten alleen: hoe 
het buffet is opgesteld, het bord geschikt 
wordt, de ‘flow’ van de mensen aan het 
buffet… de totaalbeleving telt.” Op jaar-
basis verzorgt Fruy Finest Food Catering 
de catering op zowat 400 events in België, 
Frankrijk maar onder meer ook Duitsland. 

Groeistrategie en  
duidelijk klantensegment

Xavier en Ann voelden dat hun zaak nog 
stevigere fundamenten moest krijgen 
en installeerden twee jaar geleden een 
adviesraad. “Vreemde ogen dwingen, hè?”, 
glimlachen ze. “Zo’n raad dwingt je om je 
operationele en financiële werking in vraag 
te stellen. Met de hulp van de advies-
raad hebben we onze strategie concreter 
bepaald. Tegen 2020 willen we onze omzet 
verdubbelen. 10% van de omzet moet uit 
Noord-Frankrijk komen. Hoewel die markt 

zich afschermt, geven we die niet op; het 
potentieel is te groot.” 

Stevig groeien dus, maar zonder in te 
boeten op kwaliteit, zeggen Ann en Xavier 
beslist. “Al onze ingrediënten komen vers 
van de boer, uit zee of vanop de groente-
markt, en alles wordt in huis bereid door 
onze vaste ploeg van 12 mensen.”

Fruy Finest Food Catering heeft ook zijn 
klantensegment duidelijk afgebakend. 
“Wij willen creatieve belevingscatering 
aanbieden op evenementen met 40 tot 
2.500 personen. Koken voor 1.500 men-
sen is niet moeilijk, een bedrijf runnen 
wel”, glimlacht Xavier tot slot. “Maar dat 
is tegelijk ook het mooiste dat er is.” (JD - 
Foto Hol)

www.fruy.be
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Golf & Countryclub De Palingbeek in Hol-
lebeke is 90 ha groot. Ze telt nu 18 holes, 
maar daar komen er na de uitbreiding 9 bij. 
13 vaste personeelsleden zorgen voor een 
goeie ontvangst van de 860 clubleden. 

Na 21 jaar draagt Willy Deceuninck (73) 
tijdens een closing dinner op 28 oktober de 
voorzittersfakkel over aan Dirk Vermunicht 
(55). Het zilveren jubileum wordt op 7, 8 en 
9 juli gevierd met een ‘Kryder Cup’ (tussen 
zone Kortrijk, Roeselare en Yper, naar ana-
logie met de gerenommeerde Ryder Cup). 

Xavier Fruy en Ann Verduyn verzorgen met hun team elk jaar 400 events.
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All Events brengt  
Alpensfeer naar Benelux

Bart Luypaert begon in 1999 met het ver-
huren van partytenten voor communies 

en verjaardagen. Omdat de business al vlug 
boomde, kwam broer Pieter 4 jaar later mee 
aan boord. Omdat tentenverhuur erg sei-
zoensgebonden is, zochten de broers naar 
oplossingen voor de winter. “We ondervonden 
dat er voor kerstmarkten niet echt degelijke 
systemen op de markt waren”, vertelt Pieter 
Luypaert. “Daarom ontwikkelden we dan maar 
zelf de volledig opklapbare Easy Setup cha-
lets. Die bouw je met 2 personen in 6 minuten 
op, zonder schroevendraaier. Brugge sprong 
toen als eerste op de kar en ondertussen doen 
we al 60 kerstmarkten per jaar. Omdat die 
chalets in de zomer dan weer ongebruikt ble-
ven, bouwden we ze om tot Festihutten die 
op alle grote festivals in België als slaapplaats 
worden verhuurd. De Festihut XL kan zelfs 14 
personen te slapen leggen. Voor buitenlandse 
festivals ontwikkelden we de Festicabin – een 
witte, opvouwbare hotelkamer die door zijn 
compacte en lichte vorm makkelijk over grote 
afstanden te transporteren is.”

Omdat de evenementenbezoeker telkens een 
nieuwe beleving zoekt, zocht All Events ook 
naar nieuwe winterconcepten. “In Oostenrijk 
bleek de Almhut een groot succes. Voor die 
mobiele Alpenhut zijn wij nu voor de Benelux 
de exclusieve verhuurder. Het is een modulair 
systeem dat 10 meter breed is, telkens met 
5 meter kan verlengd worden en zowel qua 
indeling als qua aankleding volledig aan de 
wensen van de klant kan worden aangepast. 
Het is een echt houten gebouw, wat een volle-
dig ander gevoel geeft dan een tent. Toch kun 

Wie maar niet kan afkicken van de après-ski in de bergen, zal daar 
straks ook in ons vlakke landje kunnen van genieten. All Events uit 
Zedelgem brengt met de Almhut het Alpengevoel naar de Benelux. 
“Een volgende episode in het telkens opnieuw heruitvinden van de 
eventaccommodatie”, vertellen Pieter en Bart Luypaert. 

“Heel wat steden zijn al 
komen polsen voor hun 
volgende winterevents, 
maar ook beachbars 
tonen interesse.”  
Bart en Pieter Luypaert

je aan de constructie helemaal niet zien dat 
die mobiel is. Bovendien is de Almhut volledig 
gekeurd voor wind- en sneeuwbelasting en op 
het vlak van brandveiligheid. Heel wat steden 
zijn al komen polsen voor hun volgende winter- 
events, maar ook beachbars tonen interesse. 
Iedereen die er binnenkomt, is onder de indruk 
en heel enthousiast. Ook ondernemers die 
anders een tent met een bar zouden voorzien, 
kunnen nu origineel uit de hoek komen met 
hun event voor de medewerkers of klanten,” 
besluit Pieter Luypaert. (SD - Foto MVN)

www.all-events.be

    Afgewerkt met de 
grootste zorg en kwaliteit!

www.purepainting.be    
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Air Events bouwt en investeert in nieuwe luchtballonnen
Ballonvaarder Johan Vander Meiren 
van Air Events neemt binnenkort een 
nieuwe loods in gebruik op bedrijven-
terrein Polderhoek in Zonnebeke. Die 
biedt straks onderkomen aan 5 profes-
sionele luchtballonnen.

“Onze geloofwaardigheid 
wordt ook buiten het seizoen 
ondersteund door ballon-
vaarten in het buitenland.”  
Johan Vander Meiren 

Mensen in een mandje door de lucht 
transporteren lijkt als businessmodel 

gedoemd om zo goed als zeker te mislukken. 
De ballonvaarder is 100% afhankelijk van het 
weer en weet nooit vooraf waar of wanneer 
hij zal landen. “In een tijd waarin alles tot 
in detail en tot op elke seconde getimed en 
geprogrammeerd is, vliegen wij inderdaad 
met een luchtschip zonder stuur, motor, 
remmen,…”, zegt commercieel ballonvaarder 
Johan Vander Meiren. “Het gevoel van het 
loskomen van de aarde, de ongebreidelde 
vrijheid en onze passie voor het varen probe-
ren wij over te brengen in een totaalervaring 
van first class ballooning.”

Hij stelt bij bedrijven een groeiende interesse 
vast om een ballon te sponsoren. Air Events 
vliegt bijvoorbeeld al voor industriebouwer 
Beeuwsaert Construct uit Ledegem. “De 
warmeluchtballon is een positieve vorm van 
reclame. Mensen die een ballon zien, zijn bui-
ten, voelen zich gelukkig en blij. Wij verkopen 
natuurlijk geen consumentenproduct, maar 
het duidelijk herkenbare logo versterkt onze 
naambekendheid op lange termijn”, zeggen 

Jeroen en Didier Beeuwsaert. Brugge Kaas 
verlengde zijn contract voor 5 jaar en ook 
Hectaar uit Roeselare ging pas een contract 
aan voor een luchtballon. 

“De toenemende interesse voelen we in de 
vragen om informatie, offertes en bestel-
lingen. Onze geloofwaardigheid wordt ook 
buiten het traditionele seizoen ondersteund 
door ballonvaarten in het buitenland: Oos-
tenrijk, Thailand, Mexico, India, Dubai en 
Israël kwamen al aan bod”, vertelt Johan Van-
der Meiren. De groei noopte Air Events om uit 
te wijken naar bedrijventerrein Polderhoek. 

Daar wordt momenteel een nieuwe loods 
opgetrokken van 400 m². (MD - Foto DD)

www.airevents.be

 Na een vierjarige studie aan Sint-Lucas 
Antwerpen vestigde Laurence Delvallez 
zich in 2009 als zelfstandig juwelenont-

werpster in Waregem. In haar atelier 
bedenkt en maakt ze jaarlijks een drie-

tal collecties handgemaakte juwelen, 
die via zestig verkooppunten en een 

webshop verdeeld worden

De kunstenaar en ondernemer in jezelf 
verenigen, dat is geen lachertje, vindt 

Laurence Delvallez. “Een opleiding waarin 
alles gericht is op ‘hogere kunst’ bereidt 
je niet echt voor op het ondernemerschap. 
Gelukkig heb ik van huis uit een zakelijk en 
commercieel instinct meegekregen, waar-
door ik het goed red in deze heftige maar erg 
intrigerende business.” Over een paar weken 
presenteert Laurence Delvallez haar Winter-
collectie 2017. Haar stijl noemt ze ‘new maxi-
malism’, met veel aandacht voor texturen, 
kleuren en organische vormen.  

“Vandaag bevind ik me op een kantelmo-
ment”, zegt Laurence Delvallez. “Ik wil verder 
groeien maar besef dat de risico’s dan ook 
groter worden. Vandaar dat ik een zakelijke 

coach heb aangenomen. Binnenkort lanceer 
ik ook een nieuwe, goedkopere commerciële 
lijn, met dezelfde kwalitatieve en creatieve 
stempel, die via kapsalons verdeeld zal wor-
den. Die moet voor meer zekerheid en con-
tinuïteit zorgen.” In het atelier van Laurence 
Delvallez werken vier mensen. (JD - Foto Hol)

www.laurencedelvallez.be

Juwelenontwerpster 
Laurence Delvallez  

op kantelmoment
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 STRATEGIE 2025

Jolyce Demely, Tine 
Maes, Bart Vansevenant, 
Marijke Bouciqué, Jolien 
Pattyn, Nicole Verbeke, 
Jonas Plouvier, Veerle  
De Mey, Daphne Renier,  
Sylvie Allemeersch, 
Sophie Tobback en 
Benedikte Tryhou.

Dit is het team kennis  
en advies van Voka  
West-Vlaanderen

Voka West-Vlaanderen heeft een nieuwe strategie uitgewerkt. “Samen groeien 
2025” is het resultaat van de ledentevredenheidsenquête en van onze vele 

gesprekken met ondernemers over alle generaties en sectoren heen. We stellen  
u in deze Ondernemers graag het team kennis en advies voor. 

• omgevingsfactoren
• menselijk kapitaal (Tine Maes, Sylvie 

Allemeersch)
• ruimte (Jonas Plouvier)
• mobiliteit & logistiek (Bart Vansevenant)
• fiscaliteit & socio-economische  

data-analyse (Bart Vansevenant)
• transversale domeinen

• internationaal ondernemen (Jolyce 
Demely, Daphne Renier)

• innovatie & duurzaamheid (Marijke 
Bouciqué, Benedikte Tryhou)

• duurzaam ondernemen (Sophie Tobback, 
Helene De Rore (niet op de foto))

• management assistants (Nicole Verbeke, 
Jolien Pattyn) 

Zij geven elke dag het beste van zichzelf om de 
ambitie van Voka West-Vlaanderen waar te maken, 
namelijk om van West-Vlaanderen tegen 2025 de 
regio met de hoogste graad van ondernemerschap in 
West-Europa te maken. Voka zal daarvoor onderne-
mers, ondernemingen en hun medewerkers verbin-
den in het meest invloedrijke, innovatieve en inter-
nationale netwerk. We laten hen samen excelleren 
door een groeipad op maat uit te tekenen. Zo dragen 
we bij tot de welvaart en het welzijn in de regio. Dat 
is ons engagement.

Om u in de toekomst nog beter van dienst 
te kunnen zijn, wil Voka West-Vlaanderen 
een kennis- en adviescel uitbouwen die: 

 - expliciete en impliciete kennis rond onderne-
merschap verzamelt, toegankelijk maakt en 
vertaalt naar uw dagelijkse en toekomstige 
context;

 - u hoogstaand professioneel eerstelijnsadvies 
aanbiedt in een reeks duidelijk afgelijnde 
domeinen;

 - fungeert als een (kritisch) klankbord dat u 
inspireert, adviseert en op weg helpt naar 
groei;

 - u na een eerste analyse van de uitdaging/
problematiek waarmee u geconfronteerd wordt 
doorverwijst naar de juiste partner in het 
Voka-netwerk; 

Enerzijds voedt Team kennis en advies het team 
belangenbehartiging met info voor standpuntbe-
palingen en regiodossiers. Anderzijds zal het team 
dankzij een proactieve aanpak en trendwatching 
onze ondernemers professioneel eerstelijnsadvies 
aanbieden en als eersten informeren over nieuwe 
relevante uitdagingen. Het team wordt aangestuurd 
door Veerle De Mey en omvat 12 medewerkers:
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Partners van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 2017Event Partner Content & event Partner

milieu, veiligheid en ruimtelijke planning

 WORKSHOPS EN SEMINARIES
 donderdag 1 juni 16u30-20u30 Seminarie: Verhoog uw concurrentiekracht Voka, Kortrijk

 vrijdag 2 juni 09u00-17u00 Empathie en kleurrijk gedrag als insteek voor resultaat Voka, Kortrijk

 dinsdag 13 juni 16u00-18u00 Circulaire economie en digitalisering Maaklab Vives, Kortrijk

 dinsdag 20 juni 16u30-20u00 Meet de impact van uw webshop Voka, Kortrijk

 vrijdag 23 juni 08u45-12u15 Traject sales: Onderhandelen tot de deal Voka, Kortrijk

INFO EN INSCHRIJVINGEN OP ONZE WEBSITE: WWW.VOKA.BE/WEST-VLAANDEREN

 EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN
 dinsdag 30 mei 18u10-23u00 Zomerfeest - Algemene Vergadering Meeting- en eventcentrum Staf Versluys, Bredene

 dinsdag 6 juni 18u00-21u00 Voka meets CCI Wapi BattleKart, Dottignies

 dinsdag 6 juni 08u00-10u00 Voka-actua: Internet of things Economisch Huis Oostende

 woensdag 7 juni 08u00-10u00 Voka Hotspot: NH Hotel NH Hotel, Brugge

 vrijdag 9 juni 08u00-11u00 Voka-actua: Overheidsopdrachten in de zorg: update en cases Het Notenhof, Kortrijk

 woensdag 14 juni 16u00-23u00 Vokacongres Koningin Elisabethzaal Antwerpen

 vrijdag 16 juni 08u00-10u00 Voka Hotspot: De Normandie De Normandie, Koksijde

 maandag 19 juni 08u00-10u30 Voka-actua: Zakendoen in Frankrijk Voka, Kortrijk

 woensdag 21 juni 18u30-21u30 Voka Ladies: Tania Poppe - Onder druk Velotel, Brugge

 donderdag 22 juni 18u00-21u30 Charter Duurzaam Ondernemen Voka, Kortrijk

Circulaire economie en digitalisering

Steeds meer bedrijven zien de voordelen van 3D-printing. In deze sessie gaan 
we dieper in op deze technologie: hoe ver staat ze, wat zijn de toekomstper-
spectieven, welke mogelijkheden biedt ze voor de industrie ... en hoe past 
additive manufacturing binnen een circulaire economie? 

Meer info: Marijke Bouciqué, marijke.boucique@voka.be, 056 26 13 89  

Seminarie: Verhoog uw concurrentiekracht

Hoe gaat u om met nieuwe concurrenten en veranderende aankoopbehoeftes? 
Wat zijn de nieuwe inzichten en trends en hoe kunt u die naar uw eigen doelgroep 
vertalen? Dit praktijkgerichte seminarie geeft u inzicht over mogelijke concur-
renten op vandaag en in de toekomst.

Meer info: Kaat Creupelandt, kaat.creupelandt@voka.be, 056 23 50 58 

Voka-actua: Overheidsopdrachten in de zorg: update en cases

Deze Voka-actua houdt u up-to-date over de nieuwe wetgeving omtrent over-
heidsopdrachten. Onder andere de wijzigingen in de gunningsprocedures en de 
deelnemersselecties worden er toegelicht, waarna AZ Groeninge aan de hand van 
praktijkcases enkele aandachtspunten voorstelt. 

Meer info: Kaat Creupelandt, kaat.creupelandt@voka.be, 056 23 50 58  

Barbara Peene
Logflow Logistics Consulting

LAB: Subsidies,  
u heeft er recht op
 
“Deze opleiding is voor mij bijzonder 
interessant omdat ik er niet alleen 
dingen opsteek voor ons eigen be-
drijf, maar ook voor onze klanten. In 
enkele korte sessies krijgen we een 
overzicht van mogelijke subsidies en 
worden er verschillende cases toege-
licht waarin we als deelnemers ook 
onze eigen situatie herkennen.”

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER!
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Vliegende Starters – Kortrijk

De tiende verjaardag van Bryo, inspirerende launch talks, een mo-
tiverende keynote van Peter Decuypere, verschillende motivatie-
cheques en natuurlijk de Bryo awards. Alles was aanwezig om van 
community-event Vliegende Starters een topavond te maken, en 
dat was het ook! Foto HOL

CEO Connect – Brugge

Tijdens deze CEO Connect gaf de Brugse schepen voor ruimtelijke 
ordening Franky Demon (tweede van links) een stand van zaken 
over de grote stadsvernieuwingsprojecten van Brugge. Hij praatte 
na met Marc Adriansens (ICO), Ludo Lievens (Lievens & Co) en Die-
ter Cousseé (Voka). Foto Els

10 jaar Ondernemerscentrum Kortrijk

Het Kortrijkse Ondernemerscentrum in de 
Leiestraat vierde zijn tiende verjaardag. 
Dat werd gevierd door stichter gedepu-
teerde Jean de Bethune (Provincie West-
Vlaanderen),  Eric Wastyn (Dolce by Erina), 
Anne-Sophie Dedeken (Verilin), Dirk Dupont 
(Kookboetiek Dupont), Steven Lecluyse 
(Stad Kortrijk) en Arabelle Ferket (In 2 Mar-
keting). Foto HOL
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Er is een onvermijdelijke tendens naar meer belasting op kapitaal.  
Dit impliceert dat het steeds duurder wordt om vermogen, hetzij in 
geld hetzij in natura, uit uw vennootschap te halen. Zie de roerende 
voorheffing op dividenden en intresten die op korte termijn steeg 
van 10% naar 30%. Het fiscaal beleid van de inkomstenstroom uit uw 
vennootschap wordt daarom steeds belangrijker. We bespreken de 
diverse optimalisatiemogelijkheden.

met drankje
Verwelkoming

en uitgebreide receptie
Netwerk

door bedrijfsrevisor Piet Dujardin 
van Certam met mogelijkheid 
tot vraagstelling

Uiteenzetting

22.06.17
Donderdag

18u30

19u00

20u30

Hoe fiscaal vriendelijk 
geld uit uw vennootschap halen?

Locatie: Salons Vaernewijck Hulstsestraat 217 Kuurne.
Inschrijven kan tot 1 juni via info@axxi.be.
Eventuele vragen ivm dit onderwerp kunnen reeds op voorhand doorgemaild worden.

Schrijf je nú in! Plaatsen zijn beperkt!

40 jaar Cedexsa – Brugge

Tegelgroothandel Cedexsa vierde op donderdag 4 mei zijn 40-jarig bestaan 
met de voorstelling van de vernieuwde kijktoonzaal en de nieuwe collecties. 
Paul Royaux (Cedexsa NV), Axelle Traen (Work Around), Guy Royaux (Cedexsa 
NV), Jan Decoene (ISOX NV), Fabienne Royaux (Cedexsa NV), Julius Sanders 
(Sanders Accounting) en Karen Eeckman (Cedexsa NV) waren erbij. Foto MVN

Global dialogue@Voka: India  – Kortrijk

Bedrijven die actief zijn of willen worden op de Indische markt, lie-
ten zich op 11 mei inspireren door experten Rakesh Vohra (Barco), 
baron Philippe Vlerick (Belgisch-Indische Kamer van Koophandel) 
en Sarvesh Rai (Ambassade India). Bert De Clerck (Wijnen De Clerck 
- tweede van rechts) was gastheer. Foto HOL
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Gentseweg 518 n 8793 Waregem n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be

Realisatie

ONTDEK DEZE REALISATIE!
Lees het nieuwe VIEW-magazine in bijlage en 
ontdek alles over de totaalinrichting bij Navitrans!

TOTAALINRICHTING
Navitrans

Navitrans nam enkele weken geleden intrek in hun nieuwe 
bedrijfsgebouwen in het Cotton Park, gelegen op de grens van Kortrijk 
en Harelbeke. Samen met Inofec werd er gezocht en gepuzzeld om elke 
ruimte van het beste meubilair te voorzien.

Zoals voor elk bedrijf is ook bij Navitrans de ontvangstruimte van 
cruciaal belang, want hier ontwikkelen de bezoekers reeds een eerste 
indruk. Daarom werd er voor gekozen om de klassevolle Nice balie 
te combineren met strakke maar cosy Nu receptiezetels waar de 
bezoekers in alle comfort even kunnen wachten.


