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• Kareelstraat 120-124, 9300 Aalst
• Pontbeekstraat 4, 1702 Groot-Bijgaarden
• Regenboog 2, 9090 Melle
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• Rue de la Clef 39, 4633 Soumagne (Luik)
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www.bakertilly.be
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productiecoördinatie : www.demarketeer.be
• Artikels : redactieteam Baker Tilly
• Mailhandling : Ryhove vzw
• Foto’s : Foto-atelier Jo De Rammelaere &
Baker Tilly

Baker Tilly zoekt nieuwe
medewerkers. Word jij
onze nieuwe collega?
Om onze groei te ondersteunen zoeken we dringend diverse
profielen voor onze kantoren te Aalst, Brussel, Mechelen
en Melle. Zin in een job als Accountancy Medewerker, Tax
Manager, Paralegal, M&A Corporate Finance advisor of Auditor? Kijk op onze website bakertilly.be voor alle openstaande
vacatures én stages. Of scan de QR code hieronder.

Disclaimer :
Aan de samenstelling van dit magazine wordt door
de redactie veel zorg besteed. Niettemin kan geen
aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke
onjuistheden. De opgenomen teksten hebben
een informatief karakter en zijn niet bedoeld als
beroepsmatig advies. Contacteer uw dossierbeheerder voor advies op maat. Overname van artikels is
toegestaan, mits integraal en met bronvermelding.

Hoe uw onderneming klaarstomen voor de
post-corona toekomst?

Advies en expertise in
tijden van crisis
De Covid-19 pandemie heeft een ongeziene impact op ons economisch weefsel. Bij ondernemers neemt de
onzekerheid over de toekomst toe. Hoe zal de liquiditeitspositie er uitzien? Wat zal met de marges gebeuren?
Is deze pandemie “overmacht” voor aangegane contractuele verbintenissen? Kunnen de genomen overheidsmaatregelen de geleden schade compenseren?
De specialisten van Baker Tilly kunnen u als ondernemer bijstaan om deze onzekerheid te managen:
•
•

Volg onze LinkedIn bedrijfspagina
om snel op de hoogte te blijven van
onze nieuwe vacatures
>>>

Baker Tilly kantoor Brussel is verhuisd
Baker Tilly blijft groeien, in tevreden klanten en medewerkers. Om de Brusselse klanten nog beter van dienst te
kunnen zijn, verhuisden onze medewerkers van het kantoor in de Bridge Building aan de Keizer Karellaan eind
augustus naar ruimere kantoren. U kunt nu een afspraak met hen maken in het Inter Access Park aan de Pontbeekstraat 4 te 1702 Groot-Bijgaarden, uiteraard volledig coronaproof.

•
•

hulp om de juiste weg te vinden in het doolhof van overheidsmaatregelen,
bijstand in uw analyses van de concrete situatie van uw onderneming en samen werken aan mogelijke
oplossingen,
analyse van uw juridische situatie en advies over de te nemen stappen,
ondersteuning in de uitwerking en implementatie van de maatregelen...

In tijden van crisis kunt u rekenen op de ervaren gidsen van Baker Tilly in 4 domeinen:
•
•
•
•

Corporate Finance : nazicht van uw financieel plan, liquiditeitsanalyse, scenario-analyse, financiering
Juridisch advies : vennootschapsrecht, contractenrecht, insolventierecht, arbeidsrecht, e-commerce
HR Consultancy Services : opmaak sociale documenten, advies steunmaatregelen, advisering rond
arbeidsduur, loonoptimalisatie
Tax consultancy : fiscale maatregelen tot bevordering van liquiditeit, fiscale optimalisatie, fiscale advisering rond HR

Contacteer Baker Tilly nu, zodat u morgen met de nodige ondersteuning van ervaren gidsen de crisis aanpakt.

bakertilly.be/nl/corona

Marc Paepe en Leen Botterman (Herbavita) over samenwerking met Baker Tilly

Herbavita: voedingssupplementen voor landbouwdieren

"Voor juridisch-fiscale vragen
over internationale groei kunnen
we bij Baker Tilly terecht"

Marc Paepe en zijn echtgenote Leen Botterman van Herbavita produceren en verkopen voedingssupplementen
en aanvullende diervoeders voor runderen, pluimvee en varkens. Marc is verantwoordelijk voor de vestiging in
Kluisbergen en de producten. Leen doet vooral de export en HR.
Herbavita is gevestigd in het Oost-Vlaamse Kluisbergen. Vandaag is er grote behoefte in de landbouwsector naar
voedingssupplementen om het gebruik van antibiotica te kunnen verminderen. Herbavita biedt zijn vitaminen-,
kruiden- en mineralenmengsels aan via poeders, vloeistoffen en likemmers. Die bevorderen o.a. de vruchtbaarheid, uiergezondheid, weerstand of vertering. De productie gebeurt in de gebouwen in Kluisbergen, waardoor er
snel geproduceerd kan worden. Ook voor derden wordt er voeding samengesteld.

Groei
Familiebedrijven die slim groeien en ook internationaal actief worden: ze vormen een goede match met Baker Tilly.
Een treffend voorbeeld is Herbavita. Deze Oost-Vlaamse
KMO, actief in de voedingssupplementen voor landbouwdieren, werkt al 25 jaar samen met Baker Tilly. In de beginjaren enkel voor de boekhouding, vandaag doen ze beroep
op een waaier aan diensten: financieel-strategisch advies,
juridisch en fiscaal advies, oprichten van vennootschappen in binnen- en buitenland, begeleiding van overnames,
HR advies…

Snelle respons op vragen

Jos Aelbrecht, vennoot van Baker Tilly: “In ’95 zijn we beginnen samenwerken. In die 25 jaar hebben we elkaar zien
groeien. Eerst deden we enkel de boekhouding, bij Marc
en Leen thuis. Vandaag dus heel wat meer. Een allround
dienstverlening, zeg maar.”

Tevreden over de service

Begeleiding bij overname
“Bij de overname van Orcovet heeft het team van Baker Tilly
ons intensief begeleid. Op die periode kijken we met een
goed gevoel terug. Dat willen we nog eens doen, als er zich
een nieuwe opportuniteit voordoet,” lacht Marc. “We willen
verder blijven groeien op een voorzichtige manier, zoals de
meeste familiebedrijven.”
Marc Paepe: “Strategische vraagstukken bespreek ik graag
met Baker Tilly. Als we samen het jaarrapport overlopen,
dan leren we daar altijd nuttige dingen uit. Dat levert triggers voor actie op.”
“Door de daling van het aantal melkveehouders in België
moet je voor groei naar het buitenland. Ook met dat avontuur heeft Baker Tilly ons geholpen. Voor juridisch-fiscale
vragen kunnen we altijd bij hen terecht.”
Groeien in het buitenland
Anne Roucourt, Legal Partner van Baker Tilly: “Een mooi
groeiparcours afleggen in het buitenland, dat kan ook een
KMO mits goede begeleiding. Bij de oprichting van buitenlandse vennootschappen en het opmaken van de contracten met buitenlandse distributeurs, zoals in Nederland en
Tsjechië, hebben we Herbavita juridisch-fiscaal ondersteund.”
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Leen Botterman: “Inzake de boekhouding heb ik bij Baker
Tilly het meeste contact met Evi De Neef. Zij zorgt altijd
voor een heel snelle respons op mijn vragen.”

Internationaal actief

“Door de snel veranderende wetgeving, ook op HR-vlak, kun
je niet alles zelf volgen. Bij Yves Coppens van Baker Tilly
kunnen we terecht voor HR-vragen over onze Nederlandse
vestiging," aldus Leen.

Herbavita exporteert 40% van zijn productie naar 35 landen, waaronder het Midden-Oosten en Azië. Een deal in
China staat vanwege het corona-virus even on hold.

Overname Orcovet
Ook inzake bedrijfsovernames laat Herbavita zich niet onbetuigd. In het najaar van 2018 nam het een kleinere
Belgische speler over, Orcovet, gespecialiseerd in orthomoleculaire voeding voor melk- en vleesvee, paarden en
varkens.

Marc Paepe: “We zijn al 25 jaar tevreden over de service van
Baker Tilly. Als er al eens een probleem is, dan wordt daar
ook snel iets aan gedaan. Het feit dat we één aanspreekpunt hebben voor al onze vragen, dat vind ik een echte
meerwaarde. Jos Aelbrecht zoekt intern de nodige expertise en stuurt zijn collega’s aan.”
Familiale overdracht
Ellen en Kim, twee van de drie dochters van zaakvoerders
Marc Paepe en Leen Botterman draaien vandaag mee in het
familiebedrijf. Ellen houdt zich bezig met productontwikkeling en ondersteuning van de export. Kim is verantwoordelijk voor boekhouding en aankoop.
Met het oog op een mogelijke opvolging wordt er momenteel bij Herbavita stevig nagedacht over de toekomst. “Ook
voor deze materie staat Baker Tilly paraat om het bedrijf en
de familie te ondersteunen met gericht advies inzake familiale overdracht,” besluit Jos Aelbrecht.

Nvdr: deze foto's werden genomen voor de maatregelen van de lockdown n.a.v. de coronacrisis van kracht werden.

Marc Paepe: “17 jaar geleden nam ik de aandelen van mijn
vader over, waarna ik aan ons exportverhaal begon. Eerst
waren we een tradingbedrijf, om in 2009 met eigen productie te starten. Baker Tilly hielp ons met het nodige advies, de
structurering en de oprichting van vennootschappen.”

In 25 jaar groeide het bedrijf uit tot een mooie KMO die ook internationaal actief is. De 6,7 miljoen euro omzet
wordt gerealiseerd door 20 medewerkers. Om de groeiende vraag aan te kunnen, zal er binnenkort nog 3000 m²
bijgebouwd worden op de grond naast de huidige site, als magazijnruimte voor de stockage van grondstoffen. De
organische groei gebeurt momenteel volledig op eigen kracht, zonder extern kapitaal.
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Auteur: Anne Roucourt
Legal Partner
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Internationaal ondernemen
een juridisch moeras?
Niet als je veilige paden volgt!
Ondernemen in het buitenland betekent ook rekening houden met buitenlandse regelgeving. Een goed ontwikkelde strategie heeft veel meer kans
op slagen dan een opportunistisch en
geïmproviseerd project.
België is klein en de wereld is groot
België is een klein land. Een onderneming die wil groeien, kijkt al snel naar
het buitenland. Het internationale
avontuur begint vaak op initiatief van
buitenlandse afnemers, met rechtstreekse export van eigen producten
naar omringende landen. Als dit succesvol verloopt, denkt een onderneming al snel om in het land zelf een
eigen verkoopkantoor op te zetten of
om tussenpersonen bij de verkoop in
het buitenland in te schakelen. Of de
onderneming denkt nog grootser: een
overname, een strategische samenwerking, een filiaal oprichten,…
Een distributeur of een handelsagent
die de producten op buitenlandse
markten promoot en de verkoop stimuleert, kan een grote hefboom zijn
voor groei. Daarnaast garandeert de
oprichting van een eigen filiaal, verkoopkantoor of dochteronderneming
of de realisatie van een overname eigen controle over de gang van zaken.
Wat kiest u het best?
Die “ene” keuze die succes garandeert,
bestaat niet. De concrete economische omstandigheden zijn bepalend,
of zouden het toch moeten zijn. Succesvol starten in het buitenland vergt
een grondige denkoefening én de keuze van de juiste paden.

Juridische en fiscale aspecten
Eenmaal u de keuze gemaakt heeft,
moet uw onderneming zorgen dat de
fiscale en juridische aspecten van deze
keuze onder controle blijven. Een onderneming die achteloos omgaat met
de lokale buitenlandse fiscaliteit en regelgeving kan op een bepaald ogenblik
het gevoel krijgen in een moeras weg
te zinken. De inspanningen om buitenlandse markten te veroveren lijken dan
te verdwijnen in een kluwen van verliezen, fiscale aanslagen, producten die
door buitenlandse overheden in beslag
genomen zijn, enzovoort.
Bijstand en advies zijn broodnodig
Een ondernemer met gezond verstand
kan dit moeras vermijden door zich te
laten bijstaan door ervaringsdeskundigen en adviseurs.

Internationaal succes
gaat niet altijd over
platgetreden paden.

Vanuit de overheid worden talrijke
initiatieven genomen om onze ondernemingen gratis of tegen een redelijk
tarief te ondersteunen in hun groei
en bij te staan rond investeringen in
het buitenland. Denk maar aan Flanders Investment & Trade, het Brussels
Agentschap voor de Ondersteuning
van het Bedrijfsleven, Awex-Export in
Wallonië of het (Federaal) Agentschap

voor Buitenlandse Handel die elk eigen
maatregelen uitgewerkt hebben.
De adviseurs die de ondernemer op zijn
thuismarkt bijstaan, kunnen dit misschien ook in het buitenland. Belangrijk is dat zij over een internationaal
netwerk beschikken met goede persoonlijke contacten in de landen waar
de ondernemer zaken wil doen. Goede
buitenlandse contacten zijn thuis in de
lokale bedrijfsomgeving, kennen de
juridische en fiscale regelgeving goed
en kunnen helpen om lokale valkuilen
te ontwijken. En loopt er toch iets mis,
dan kunnen zij meteen helpen om de
schade te beperken en om de problemen mee op te lossen.
Enkele voorbeelden
Actief worden samen met een buitenlandse partner
Een bedrijf dat actief wil worden via
een nieuwe vennootschap in het buitenland, moet rekening houden met
buitenlandse regelgeving. Naast de financiële planning moet u ook de nodige aandacht besteden aan de statuten
van de nieuw op te richten vennootschap en aan de aandeelhoudersovereenkomst, waarin de afspraken tussen de partners worden vastgelegd.
U moet hierbij rekening houden met
het buitenlandse vennootschapsrecht.
De facturatie tussen groepsvennootschappen voor de levering van producten of diensten zal in lijn moeten liggen
met de fiscale regelgeving in beide landen. De producten of diensten die aan
klanten in het buitenland worden geleverd, moeten dan weer voldoen aan de
lokale regelgeving. >>

>> Veel regels in de Europese Unie op
het vlak van producten en diensten
zijn gebaseerd op dezelfde Europese
richtlijn of verordening. Toch heeft elk
land eigen accenten gelegd. En, zoals
zo vaak, zitten de juridische en fiscale addertjes meestal in de details verscholen.
Actief worden via een tussenpersoon
in het buitenland
Vanuit juridisch standpunt zijn er verschillende soorten tussenpersonen
mogelijk. We beperken ons hier tot de
verschillen tussen een distributeur en
een handelsagent.
Een distributeur koopt zelf goederen
in en verkoopt deze door aan zijn klanten. Hij is zelf aansprakelijk tegenover
zijn klanten, loopt zelf het voorraaden insolventierisico, maar tegelijk is
het klantenbestand zijn eigendom en
bepaalt hij in principe zelf de marges
waaraan hij wil verkopen.
Een handelsagent daarentegen neemt
bestellingen op, maar de goederen worden geleverd door de “principaal”, de

onderneming waarvoor de handelsagent de klanten bezoekt. De handelsagent krijgt een afgesproken vergoeding
voor zijn werk. De onderneming heeft
een rechtstreekse band met de klant
en is rechtstreeks aansprakelijk als er
iets misloopt.

Gezond verstand, gedreven
voorbereiding en goed
advies zijn de fundamenten
van een succesvolle
buitenlandse expansie.
Deze twee voorbeelden illustreren
hoe verschillend de gevolgen op juridisch vlak kunnen zijn. En ook al is
de handelsagentuur binnen de EU georganiseerd op basis van Europese
regelgeving, toch verschillen de lokale
wetgevingen grondig op het vlak van
onder meer de beëindigingsbepalingen.

Samengevat
Internationaal ondernemen is niet zonder risico. Risico’s nemen is eigen aan
het ondernemerschap.
Maar aandacht schenken aan de risico’s vooraleer de buitenlandpiste te
implementeren, helpt om minder te
moeten bijsturen tijdens het proces,
om valkuilen te vermijden en om niet
door het spreekwoordelijke addertje
gebeten te worden.
Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow n

Auteur: Tanja De Decker
Tax Partner
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Auteur: Audrey De Bevere
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Geen dubbele belasting, maar belasting waar de
toegevoegde waarde zit

Ondernemen

over de grenzen heen
Het internationale verhaal van uw onderneming kan er een zijn van vallen
en opstaan, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Adviseurs met ervaring in internationale fiscaliteit en
transfer pricing kunnen u immers begeleiden in uw eerste stappen richting
buitenland. Ook het Baker Tilly-netwerk bewijst hier zijn nut, omdat we u
van bij de start goed kunnen informeren over de lokale angels en valkuilen
die u zouden kunnen hinderen in de
uitbouw van uw internationale groeiplannen.
Wereldwijd is ons land de elfde grootste exporteur voor goederen, en de
dertiende voor diensten. De stap naar
grensoverschrijdende activiteiten is
voor Belgische ondernemers dan ook
snel gezet. Misschien soms té snel. In
alle enthousiasme wordt de aanvraag
van een ondernemingsnummer in het
buitenland of btw-registratie soms
over het hoofd gezien. In sommige
landen moet u - voorafgaand aan het
opstarten van uw activiteit - vergunningen aanvragen. Ook wanneer u lokaal
personeel in dienst neemt, volstaat het
niet om een ‘copy-paste’ te doen van
de Belgische regels en ervaringen.
Uiteraard wil u als ondernemer uw omzet in het buitenland verhogen. Om die
reden zullen uw lokale werknemers in
de meeste gevallen een commercieel
profiel hebben. In de praktijk wordt
soms een kantoor gehuurd dat dienst
doet als uitvalsbasis van waaruit gewerkt kan worden aan de verdere uitbouw van het buitenlandse succes.
Dubbele belasting vermijden
Op het vlak van vennootschapsbelasting kunnen dergelijke initiatieven
ertoe leiden dat de winst die wordt
behaald in het buitenland, ook daar
belast moet worden. Maar wat als die

deel uitmaakt van uw Belgische aangifte in de vennootschapsbelasting?
Wordt u dan tweemaal belast op dezelfde winst?
Gelukkig heeft België hierover jaren geleden al afspraken gemaakt met heel
wat landen, zowel binnen als buiten
Europa. Deze afspraken werden in zogenaamde dubbelbelastingverdragen
gegoten, en hebben als doel dubbele
belasting te vermijden. Al moet het wel
gezegd dat het niet evident is om in
België betaalde belasting te recupereren wanneer een ander land beslist dat
zij op basis van het verdrag heffingsgerechtigd is. Voorkomen is dus beter
dan genezen, zodat u van bij de start
zicht heeft op de fiscale spelregels en
dubbele belasting netjes kan voorkomen.
Deze bilaterale dubbelbelastingverdragen hebben ook als doel te vermijden
dat géén belasting wordt betaald. Wereldwijd wordt een massa inlichtingen
uitgewisseld met belastingdiensten
van de meeste landen. En dat deze
uitwisseling werkt, bleek al vaak uit de
gerichte vragenlijsten die een verdere
fiscale controle aankondigen. Dat blijkt
ook uit het jaarverslag van de FOD Financiën: ondanks het feit dat het aantal controles daalt, tekent de overheid
percentagegewijs een duidelijke stijging op in het aantal gewijzigde aangiften.
Internationale activiteiten structureren

De wijze waarop u uw internationale
activiteiten structureert, is belangrijk
voor de bepaling van uw lokale verplichtingen. Het hebben van een vaste
inrichting, bijhuis of afzonderlijke vennootschap in het buitenland zal vooral
verschillen creëren in de verplichtingen
op het vlak van vennootschapswetgeving en boekhoudwetgeving, maar zal

fiscaal minder van belang zijn.
Vereenvoudigd gesteld kan u uw activiteit immers best voorstellen als een
opeenvolging van stappen die waardeverhogend zijn (value chain). En logischerwijze kleeft aan elke stap in dat
proces een deel van de winst. In deze
simplistische voorstelling kan u fiscale
correcties vermijden door in de relevante landen een deel van het resultaat te laten belasten in functie van de
bijdrage die het lokale personeel leverde aan die wereldwijde winst. Omdat
theorie en praktijk niet altijd eenvoudig
verzoenbaar zijn, loont het om hierover
van bij de start in gesprek te gaan met
een adviseur die de nodige ervaring
heeft in internationale fiscaliteit en
transfer pricing.
Vooraf goed informeren
Uit statistieken blijkt dat KMO’s die
internationaal actief zijn, tot de beter
presterende ondernemingen behoren.
Zorgen dat érgens, in de juiste landen,
belasting wordt betaald op de winst, is
één basisvoorwaarde voor een stabiele toekomst.
U vooraf goed informeren is een andere basisvoorwaarde. Gelukkig is ook
hier nuttige ondersteuning beschikbaar, in de vorm van subsidiëring en
begeleiding door overheidsdiensten,
van ondernemers die richting buitenland lonken. De internationalisering
van onze Belgische KMO’s wordt immers beschouwd als een belangrijke
bron van groei voor onze economie.
Ook voor fiscaal advies voor de realisatie van uw buitenlandse groeiplannen
kan u subsidiëring genieten, bijvoorbeeld via de KMO-portefeuille.
Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow n

Fiscaliteit

over de grenzen heen
Gaan werken in het buitenland… het
klinkt bij veel mensen als muziek in de
oren. De ene persoon vindt het boeiend om de wereld te ontdekken, terwijl de andere persoon vreemde culturen wilt opsnuiven en nog iemand
anders graag ontdekt hoe zakendoen
werkt in verschillende landen. In elk
geval komen er bij buitenlandse avonturen heel wat aspecten kijken voor
medewerker en vennootschap.
U kan als ondernemer zelf beslissen
om in het buitenland aan de slag te
gaan. Of u kan ervoor opteren om dit
over te laten aan een van uw werknemers, of zelf in het buitenland gaan
rekruteren. Welk pad u ook bewandelt,
het zal belangrijk zijn om voor de natuurlijke persoon in kwestie en voor uw
vennootschap te kijken wat hiervan op
sociaal en fiscaal vlak de gevolgen zullen zijn.

Split payroll:
voordeel of
vergiftigd geschenk?

te zijn in verschillende landen, dan zal
de vennootschap hiervoor ook de nodige verplichtingen moeten voldoen. Zo
is het mogelijk dat de vennootschap in
de verschillende landen verplicht is om
een payroll op te stellen en plaatselijke
bedrijfsvoorheffing in te houden. In dat
geval spreekt men van een split-payroll. U kunt hier extra voordelen genieten door in verschillende landen de
laagste belastingtarieven te betalen.
Dergelijke voordelen zijn altijd welkom,
maar toch is ook aan te bevelen om u
in het buitenland goed te laten begeleiden in het vervullen van alle administratieve verplichtingen. Mits de nodige
optimalisaties is het ook mogelijk om
(een deel van) het voordeel aan de
werkgever te laten toekomen.
Een ander element dat zeker de nodige aandacht verdient, is het land
waar sociale zekerheid betaald moet
worden. Binnen Europa wordt dit geregeld op basis van de EU Verordening
883/2004, die bepaalt of een persoon
onderworpen is aan de sociale zekerheid van zijn werkland of zijn woonland.

Een eerste belangrijke stap bij internationale tewerkstelling is nagaan in welk
land de natuurlijke persoon belastbaar
is. Als men actief is in twee of meerdere landen, dan moet via het dubbelbelastingverdrag tussen de woonstaat en
de werkstaat nagegaan worden waar
het inkomen belastbaar is. Ieder belastingverdrag heeft zijn eigen specifieke
kenmerken. Daarom is het belangrijk
om dit steeds te raadplegen.

Dit kan zowel voor de natuurlijke persoon als voor de vennootschap een belangrijke impact hebben. Zo zal de natuurlijke persoon pensioen opbouwen
in het land waar hij onderworpen is aan
de sociale zekerheid en ook in dat land
dekking genieten in geval van ziekte of
dergelijke. Maar uiteraard is het ene
land het andere niet. Sommige landen
hebben financieel een zeer voordelig
sociale zekerheidssysteem, maar is de
dekking eventueel ook minder dan in
België. In dat geval kan het belangrijk
zijn om aanvullende persoonlijke verzekeringen af te sluiten om toch een
degelijke dekking te garanderen.

Als een persoon op basis van het dubbelbelastingverdrag belastbaar blijkt

Wanneer aan bepaalde voorwaarden is
voldaan, is het mogelijk om onder de

vorm van detachering voor een periode van maximaal 5 jaar onderworpen
te blijven aan de sociale zekerheid van
het thuisland. Wij raden u ten zeerste
aan om een specialist te raadplegen
om de voorwaarden hierover na te
gaan.

Sociale zekerheid
in het buitenland
gaat verder dan
enkel premies
betalen.
Een laatste belangrijk element is het
arbeidsrecht. Indien u ervoor opteert
om een werknemer naar het buitenland te sturen of in het buitenland een
werknemer aan te werven, dan moet u
nakijken wat de plaatselijke formaliteiten en verplichtingen zijn. Ga steeds
na welke loon- en arbeidsvoorwaarden
gelden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld
aan vakantiedagen, vakantiegeld, eindejaarspremies,…
Het is steeds belangrijk om een en ander goed te laten onderzoeken vóór de
start van de tewerkstelling. Eenmaal
een persoon aan de slag is in het buitenland, kan dit vanaf de eerste dag ingrijpende gevolgen hebben. Onder het
motto “beter voorkomen dan genezen”
raden we u aan om goed voorbereid
naar het buitenland te vertrekken. Laat
u steeds begeleiden door een specialist in de materie.

Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow n
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"Naast lokale overheden en buitenlandse
stakeholders wil vooral het Belgische management
een duidelijk inzicht in de resultaten van de buitenlandse activiteiten."

Managementrapportering
in een internationale context
Een Belgische onderneming met
buitenlandse activiteiten kan zich
juridisch op verschillende manieren
organiseren. U kan kiezen voor een
bijkantoor van de Belgische vennootschap of voor een buitenlandse dochtervennootschap. De keuze tussen
een van beide opties heeft naast juridische gevolgen ook een impact op de
boekhouding en de managementrapportering.
Terwijl een dochteronderneming een
afzonderlijke vennootschap is, maakt
een bijkantoor (dikwijls gekend als
“vaste inrichting” of “branch”) integraal deel uit van de vennootschap.
Alle verrichtingen, tegoeden, schulden,
verbintenissen, opbrengsten en kosten
van het bijkantoor zijn ook deze van de
vennootschap zelf.
Zowel voor de buitenlandse dochtervennootschap als voor het buitenlands
bijkantoor moet u een boekhouding
voeren volgens de wetgeving van
het land van vestiging én in de lokale
munteenheid.
Zijn er geen internationale boekhoudregels?
Jawel, maar de internationale boekhoudstandaarden (IFRS) zijn sinds 1
januari 2005 in de EU enkel verplicht
voor beursgenoteerde ondernemingen. Voor niet-beursgenoteerde bedrijven geldt deze verplichting (nog) niet
en is de nationale boekhoudwetgeving
van toepassing.
Naar één uniforme managementrapportering
Om een getrouw beeld van het interna-

tionaal bedrijf te krijgen, moet u diverse herwerkingen van de verschillende
balansrubrieken en resultatenrekeningen uitvoeren alvorens u deze in de
rapportering kan opnemen.

Voor
niet-beursgenoteerde
bedrijven is de
nationale
boekhoudwetgeving
van toepassing.
Belangrijk hierbij is dat de wederzijdse
vorderingen en schulden, samen met
de resultaten uit onderlinge verrichtingen, geëlimineerd worden. Een accurate managementrapportering is immers
geen optelsom, maar wel een consolidatie van de verschillende dochterondernemingen of bijkantoren.
Als de activiteiten plaatsvinden in een
land dat niet tot de Eurozone behoort,
dan zal u zowel de balans als de resultatenrekening moeten omrekenen naar
euro. De moedervennootschap zal bepalen hoe de omrekeningsverschillen
in haar rapportering worden verwerkt.
Omdat de verwerkingsregels, benamingen van rekeningen en waarderingsregels van land tot land verschillen, zijn ook hiervoor herwerkingen
nodig. Deze kunnen betrekking hebben
op de afschrijvingsregimes en -termijnen van vaste activa, de waardering
van voorraden en werken in uitvoering,

het aanleggen van voorzieningen, de
interpretatie van lease-overeenkomsten, de financieringskosten, de waardering van vorderingen en schulden,
enzovoort.
De opname van de verschillende herwerkingen in de managementrapportering kan gebeuren via op maat van
de vennootschap gemaakte templates
in specifieke rapporteringssoftware of
eventueel in Excel.

Een accurate
managementrapportering is
geen optelsom, maar
een consolidatie.
Rapporteringssoftware laat u toe om
-na het vastleggen van de templatesop een geautomatiseerde wijze de
periodieke managementrapportering
op te maken. U hebt meestal ook meer
mogelijkheden om operationele gegevens en KPI’s op te nemen.
Via haar internationale netwerk kan
Baker Tilly u bijstaan bij het voeren van
de boekhoudingen conform de lokale
boekhoudwetgeving en voor de samenstelling van de door u gewenste
internationale managementrapportering.
Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow n
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Baker Tilly lanceert
nieuwe dienst: 'CFO-as-a-service'

Voor elke KMO een CFO
Veel ondernemingen plukken de
vruchten van de financiële en strategische knowhow van een financieel
directeur of CFO. De aanwerving van
een voltijdse en gespecialiseerde CFO
is voor vele start-ups, scale-ups of
familiale ondernemingen echter vaak
nog een stap te ver.

Als uw CFO analyseren we voor u welke financiële en administratieve workflows nog verder geautomatiseerd
kunnen worden. We beperken ons niet
enkel tot advies, maar volgen samen
met u de implementatie op.

Specifiek voor deze ondernemingen
bereidt Baker Tilly haar dienstenaanbod uit. Wij bieden u CFO-diensten aan
volgens de behoeften van uw onderneming. Dit kan gaan van enkele uren per
maand tot één of meerdere dagen per
week of voor een bepaalde opdracht.

Vanuit een goed
georganiseerde en
geautomatiseerde
boekhouding en
rapportering vormt de
Baker Tilly CFO
uw financiële
sparringpartner op
topniveau.

Met het “CFO-as-a-service”-concept
biedt Baker Tilly u een team van specialisten aan op het gebied van tax,
accounting, audit, legal, HR, IT en corporate finance, vertegenwoordigd door
één financiële sparringpartner.
Digitalisatie boekhouding
Financiële cijfers vormen de ruggengraat van uw onderneming. Een goede en up-to-date boekhouding biedt
inzicht in het succes van de onderneming en moet u ook toelaten tijdig op
te sporen wat fout dreigt te lopen.
De digitale revolutie binnen de boekhouding is al een tijdje aan de gang.
Steeds meer transacties kunnen automatisch in de boekhouding worden opgenomen. Dit levert tijdswinst op, zowel op het vlak van verwerking als van
beschikbaarheid van de informatie.
Tegelijk kunt u hierbij enkele indirecte
kosten én de ecologische voetafdruk
van uw onderneming verlagen.

Bedrijfsrapportering
Elke ondernemer die op een verantwoorde manier wil besturen en zijn onderneming wil laten inspelen op nieuwe opportuniteiten, heeft een duidelijk
inzicht nodig in de financiële en operationele gegevens.
Als uw CFO nemen we alle beschikbare financiële en operationele gegevens
grondig onder de loep en verwerken
we deze data in een heldere rapportering en budgettering, eventueel per afdeling of productgroep.
Voor de automatisatie en visualisatie

van de bedrijfsrapporten en KPI’s gebruikt Baker Tilly de dashboardingsoftware van Emasphere.
Eén ding is alvast duidelijk: een duidelijke bedrijfsrapportering laat ondernemingen groeien!
Efficiënt beheer liquiditeiten
In een onderneming komt er geld binnen en gaat er geld buiten. Twee tegenovergestelde financiële stromen die
onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn én bepalend zijn voor de continuïteit van de onderneming. Bedrijven
kunnen gezond zijn, maar toch financiële problemen kennen.
Als uw CFO beantwoorden we uw vragen in de bedrijfsrapportering, zoals:
wat heeft de onderneming de afgelopen periode aan geld gegenereerd?
Hoe evolueerde dit in vergelijking met
vroegere periodes? Waar ging het geld
naartoe?
Cash flow, vermogensstromen, bedrijfskapitaalbehoefte, nettoschuldpositie,… zullen voor u geen geheimen
meer vormen.
Wij gaan ook na of het proces van levering over facturatie tot inning van
klantenvorderingen efficiënter kan verlopen.
Onze nieuwe “CFO-as-a-service”
dienstverlening bezorgt uw bedrijf
financieel-strategische expertise.
Nog meer expertise?
www.bakertilly.be/nl/knowhow n

ACCOUNTANCY - AUDIT - CONSULTANCY - CORPORATE FINANCE

Voor elke KMO een CFO
Nieuwe dienst: CFO-as-a-service
U heeft nood aan financiële en strategische knowhow? U wenst uw boekhouding te digitaliseren? Of uw financiële workflows te automatiseren? U heeft rapporten met KPI’s nodig die u inzicht in uw bedrijf geven? Uw werkkapitaal dient beter
beheerd te worden?
Maar de aanwerving van een full-time CFO is nog een stap te ver? Baker Tilly biedt u CFO-diensten aan volgens uw behoeften. Met “CFO-as-a-service” krijgt u een team van specialisten op het gebied van accounting, tax, audit, legal, HR, IT
en corporate finance, vertegenwoordigd door één financiële sparringpartner. Het Baker Tilly team werkt voor uw KMO als
uw eigen CFO. Met “CFO-as-a-service” leveren we u financieel-strategisch advies en expertise (digitalisatie boekhouding,
automatisatie van bedrijfsrapportering, efficiënt beheer liquiditeiten).
Ons team (vlnr: Steven Meyvaert, Kris Tackaert, Pieter De Paepe en Ruben Verhaegen) neemt graag de tijd om vrijblijvend
te bekijken welke optimalisaties mogelijk zijn. Contacteer ons voor een CFO Quick Scan via www.bakertilly.be/cfo

Now, for tomorrow

