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DE WISSEL

Kenniscentrum Bedrijfsopvolging

Wie vragen heeft rond bedrijfs - 
opvolging kan bij ons terecht

Bedrijfsopvolging is een uitdaging. Landbouwgrond is te duur, 
het rendement is laag, de investeringen zijn groot … en toch 
zijn er nog jonge starters die het heft in handen nemen en 
volop voor de overname gaan. Het Kenniscentrum Bedrijfs
opvolging (KCBO) is aanspreekpunt nummer één.

✒ CHARLOTTE COBBAERT
KENNISCENTRUM BEDRIJFSOPVOLGING

Groene Kring, KBC en SBB investeren 
al jaren in het begeleiden van overnames 
en het informeren en opleiden van jonge 
starters. De opstart van het KCBO 
zorgde ervoor dat alle kennis rond over-
names gebundeld werd. 

Handige tools 
Het KCBO ontwikkelt handige hulpmid-

delen voor overnemers en overdragers. 
Om een bedrijf over te nemen is het 
belangrijk dat je een zicht hebt op de 
competenties die een goed agrarisch 
ondernemer nodig heeft, welke daarvan 
je al hebt, welke je graag doet en welke 
je nog moet ontwikkelen. Daarom heb-
ben we een online zelfscan ontwikkeld 
waarmee jonge starters zich hierop 
 kunnen testen. 

Bedrijfsopvolging start in de meeste 
gevallen met een periode van samen-

werking tussen twee generaties. We 
zien dat die samenwerkingsperiodes 
steeds langer worden. In plaats van 
een overgangssituatie wordt de samen-
werking steeds meer structureel. Het is 
niet uitzonderlijk dat ouders pas 50 of 
55 jaar zijn wanneer zoon of dochter in 
het bedrijf komt. Om een zo goed moge-
lijke samenwerking te garanderen en 
een vlotte opvolging te verzekeren, is 
het van belang dat een heel aantal zaken 
wordt afgestemd en dat er afspraken 
worden vastgelegd. De gesprekken hier-
over aangaan is niet zo vanzelfsprekend. 
Daarom hebben we een werkboek rond 
samenwerking ontwikkeld dat je kan 
gebruiken als leidraad. Op die manier 
vergeet je geen enkel belangrijk onder-
werp, en krijg je in de vorm van vragen 
en oefeningen direct een manier om ook 
gevoelige onderwerpen aan te pakken. 
De zelfscan en de brochure worden 
eind oktober op de inspiratieavonden in 
Herentals en Aalter officieel voorgesteld.

Dienstverlening 
Een goed georganiseerde bedrijfsop-
volging begint niet met het uitzetten van 
de fiscale en financiële regels en met 
het optimaliseren van het VLIF. Maar wel 
met het afstemmen van de verwachtin-
gen, ambities en toekomstplannen van 
de verschillende betrokkenen. Hoe zien 
de verschillende familieleden hun toe-
komst? Welke loopbaan zien zij voor 
zich, en hoe verloopt het evenwicht tus-
sen privé en professioneel leven? Is het 
überhaupt financieel haalbaar om het 
bedrijf over te nemen of over te dragen? 
Vaak is het een moeilijk evenwicht tussen 
bedrijfszekerheid voor de overnemer, 
gelijk berechtiging met de andere kinde-
ren, en een financieel zekere toekomst 
voor de overdragers. 

Wie vragen heeft rond bedrijfsopvol-
ging is bij het KCBO aan het juiste adres. 
Je kan ons via mail of telefoon bereiken 
met je vragen en bemerkingen. Als wij 

Charlotte Cobbaert en Dorien Bruynseels zijn sinds de opricht van het 
Kenniscentrum Bedrijfsopvolging de twee drijvende krachten.
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zelf het antwoord niet kunnen geven, 
verwijzen we door naar de juiste perso-
nen. Je kan ons ook uitnodigen voor een 
gesprek op je bedrijf.

Het voorbije jaar hebben we 61 
gezinnen geholpen, waarvan we bij 19 
families mee aan tafel zaten voor een of 
meerdere oriënterende familiegesprek-
ken. Die gesprekken kunnen we in twee 
groepen indelen. Enerzijds de families 
die denken aan bedrijfsopvolging en 
zich (terecht) graag voorbereiden op de 
samenwerking. Anderzijds de families 
die al samenwerken (als zelfstandig hel-
per of die een eerste overname achter 
de rug hebben) en die graag de onder-
linge verhoudingen nog eens opnieuw 
onder de loep nemen en afspraken vast-
leggen. Sommige gesprekken verlopen 
met enkel de opvolger en de overdrager, 
andere met het hele gezin. Tijdens die 
familiegesprekken overlopen we alle 
onderwerpen die in de bedrijfssituatie 
van toepassing zijn. Dat gaat bijvoor-
beeld over wie welke taken zal uitvoeren 
(nu en over enkele jaren), wie welke 
beslissingen neemt, wie waar gaat 
wonen, over welke periode de samen-
werking loopt … En hoe ziet die samen-
werking er in de praktijk uit voor dat 
familiebedrijf? 

Opleidingen
Ons opleidingsaanbod is enerzijds 
gericht op de overdragers alleen (50+ 
oriëntatiecursus), op de overdrager en 
de opvolger samen (Generatieoverdracht 
Doordacht of Telescoopdagen) en op 
het volledige gezin (Familie-academie). 
Deze opleidingen vormen een aanvulling 
op het aanbod van Groene Kring, dat 
specifiek gericht is op de opvolgers 
(Junior Class en Spiegelreis).

LL www.kenniscentrumbedrijfs-
opvolging.be

Mathieu contacteerde het Kenniscentrum 
Bedrijfsopvolging bij zijn overname

Mathieu, waar sta je momenteel in het  
bedrijfsovernameproces?
Mathieu: “Ik ben sinds kort in het bedrijf 
gestapt als bedrijfsleider. Momenteel heb 
ik nog geen aandelen. Maar eens we in 
orde zijn met de voorwaarden die het 
VLIF stelt, zal dat snel in orde gebracht 
worden onder de vorm van een land-
bouwvennootschap (LV). Ik heb ook nog 
een zus die misschien mee in het bedrijf 
wilt komen. 

We hebben de taken, naargelang de 
interesses, redelijk goed kunnen verde-
len onder ons drie. Onze visie over het 
bedrijf is niet helemaal gelijklopend, maar 
je moet met ieders ideeën rekening hou-
den, ook al is het soms een belemmering. 
Mijn ouders zijn iets terughoudender 
dan ik. Het is ook niet gemakkelijk voor 
de oudere generatie om verantwoorde-
lijkheden los te laten en beslissingen 
samen te moeten nemen.”

Hoe ben je in contact gekomen met 
het KCBO?
Mathieu: “Enkele jaren geleden deed ik 
mee aan de Spiegelreis, een driedaagse 

opleiding samen met LAJK (Nederland), 
ter voorbereiding van mijn bedrijfsover-
name. Op dat moment waren ze bezig 
met de voorbereidingen om het KCBO 
op te richten. Nadien nam ik contact met 
hen op. In die fase heb ik mij zo veel 
mogelijk laten informeren door verschil-
lende instanties. Iedere instantie heeft 
immers een andere input en mening 
over de juiste aanpak. Je kan dan in zee 
gaan met diegene die het beste bij je 
past.” 
 
Wat heeft het KCBO jou bijgebracht?
Mathieu: “Aangezien de bedrijfsover-
name al voor de deur stond toen het 
KCBO langskwam, was alles al goed 
doorgesproken. Ik denk wel dat ze heel 
nuttig kunnen zijn in het begin van het 
voorbereidingsproces. Ze doen je 
nadenken over dingen waar je normaal 
niet snel bij stilstaat. We hebben ook 
een opleiding gevolgd die nu door het 
KCBO georganiseerd wordt, Generatie- 
overdracht Doordacht, rond de zakelijke 
kant. Ook dat heeft ons verder 
geholpen.” 

Mathieu Steensels (26) uit Kessenich melkt zo’n 90 koeien en verkoopt 
hoeve-ijs. Voordat hij de stap in het bedrijf van zijn ouders waagde, 
bereidde hij en zijn familie zich hier goed op voor. 

Het voorbije jaar heb-
ben we 61 gezinnen 
geholpen, waarvan 
we bij 19 families mee 
aan tafel zaten.
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Verdeling van kosten en opbrengsten

De gsm-factuur: kosten voor 
jezelf of voor het bedrijf?

Op een familiebedrijf lopen privé en zakelijk vaak door elkaar. 
Dat is ook zo wat betreft inkomsten en uitgaven. Op voorhand 
moeten er heldere afspraken worden gemaakt wie wat betaalt 
en ontvangt. Want geld, dat laat niemand links liggen, toch?

✒ SARAH SAMYN
CONSULENT GROENE KRING

Duidelijkheid over het eigendom
Bij een samenwerking is het logisch dat 
bedrijfsmatige ontvangsten en uitgaven 
door het gezamenlijk bedrijf gedragen 
worden volgens een bepaald schema. 
Het is aan te raden dat jullie aan elkaar 

duidelijkheid verschaffen over het eigen-
dom van de bestaande en toekomstige 
goederen. Meestal zal dit blijken uit de 
inventaris van een overnamecontract, 
een inbrengverslag bij een oprichting of 
kapitaalverhoging bij een vennootschap. 
Alleszins moeten deze afspraken in een 
ondertekende overeenkomst gegoten 
worden om rechtsgeldig te zijn. 

Dezelfde logica moet je aanhouden 
bij de kredieten. In de praktijk blijkt het 
vaak zo te zijn dat het bedrijf, in dit geval 
dus de samenwerkende maatschap of 
vennootschap, de kredieten afbetaalt van 
het overnamekrediet van de opvolger of 
van de gronden die eigendom zijn van 
één van de partijen. De verkeerde toe-
passing van het beschreven principe 
zal vroeg of laat, bij beëindiging van een 
samenwerking, problemen geven.

Het principe is duidelijk: het krediet 
van het goed (bijvoorbeeld een grond-
aankoop) moet afbetaald worden door 
de eigenaar van het goed (de grond), 
maar de eigenaar mag wel ter compen-
satie van de gebruiker (de samenwerking) 
een huur of pacht vragen. 

De meeste investeringen zullen door 

de samenwerking aangegaan worden, 
en dus zal ook de samenwerking het 
krediet aflossen. De goederen die bij 
het privépatrimonium zullen behoren, 
kunnen ook door één partij eenzijdig 
aangekocht worden (bijvoorbeeld 
grond). In de brochure Geef je samen-
werking kleur vind je een figuur terug 
die aantoont welke ontvangsten en uit-
gaven privé zijn (voor overdragers en 
opvolgers) en welke voor het bedrijf 
zijn. Bespreek dit voor jullie zelf, zodat 
discussies achteraf vermeden kunnen 
worden.

Het cashresultaat
Als je weet wat de ontvangsten en de 
uitgaven van de samenwerking (en privé) 
zijn, kan je bepalen wat je met het cash- 
resultaat van het bedrijf zal doen. Het 
resultaat moet verdeeld worden tussen 
het bedrijf en de samenwerkende par-
tijen. Het bedrijf of de samenwerking 
moet voldoende reserve aanhouden om 
onderhoud en vervangingsinvesteringen 
te doen. Vergeet ook niet om een reserve 
aan te houden in het bedrijf om in con-
junctuurgevoelige sectoren voldoende 
buffer te hebben voor crisismomenten. 
Anderzijds moet er voldoende inkomens-
aandeel zijn voor beide partijen, zodat 
elk aan zijn verplichtingen kan voldoen: 
met name zijn kredietlasten en zijn 
(para)fiscale verplichtingen. Ook moet 
je voldoende leefgeld overhouden om 
comfortabel te leven. De beide partijen 
moeten hun financiële noden kunnen 
inschatten. 

We moeten naast de inkomensverdeling 
ook rekening houden met de arbeid en  
het eigendomspercentage.

Het is mogelijk om zelfstandig met 
de brochure Geef je samenwerking 
kleur aan de slag te gaan. Heb je 
hier graag begeleiding bij, dan kun 
je de consulenten van het Kennis
centrum Bedrijfsopvolging contac
teren via www.kenniscentrum
bedrijfsopvolging.be.
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Toch moeten we ook met nog andere 
aspecten rekening houden dan met de 
inkomensverdeling, met name de arbeid 
en het eigendomspercentage. Het 
 principe is eenvoudig, maar niet altijd 
eenvoudig om toe te passen. Voor 
arbeid moet er een evenwicht zijn tussen 
de geleverde arbeid en het inkomens-
aandeel. Toch zien we soms andere 
regelingen. Zo kan het dat beide ouders 
voltijds op het bedrijf werken, en de 
opvolger slechts halftijds omdat hij/zij 
nog buitenshuis gaat werken. Terwijl 
hij/zij toch 50% van het nettoresultaat 
krijgt, omdat hij/zij 50% van de bedrijfs-
bekleding heeft overgenomen. Dit is 
misschien onlogisch, maar niet verboden. 
Tenslotte moet er in verband met het 
eigendomspercentage ook een logische 
verhouding zijn. Stel je eens voor dat de 
opvolger slechts 25% van de aandelen 
heeft, maar wel heeft bijgedragen tot 
een waardevermeerdering van het bedrijf 
door zijn arbeid en ondernemerschap. 
Later moet hij de overige 75% over-
nemen en zal deze dan duurder betalen, 
terwijl hij of zij zelf aan de waardestijging 
heeft bijgedragen.

Handige brochure
De brochure Geef je samenwerking kleur 
daagt de opvolger en de overdrager van 
een land- of tuinbouwbedrijf uit om vol-
doende stil te staan bij de samenwerking 
op het bedrijf, over de generaties heen. 
In de brochure vind je de nodige aan-
knopingspunten om het gesprek over 
de samenwerking aan te gaan. 

Deze tekst komt uit de brochure Geef je 
samenwerking kleur. Je kan de brochure 
gratis downloaden via www.kennis- 
centrum bedrijfsopvolging.be/ 
samenwerken.

“Communicatie is zeer belangrijk”

Pieter, om welke redenen zijn jullie nog 
niet overgegaan tot een (gedeeltelijke) 
bedrijfsovername?
Pieter: “We zijn nog niet overgegaan tot 
een bedrijfsovername omdat ik vrij jong 
ben, en mijn vader nog ongeveer 15 jaar 
moet werken voor hij de pensioenleeftijd 
bereikt. We testen nu hoe de samen-
werking verloopt. Indien alles vlot blijft 
lopen, zoals dat nu het geval is, zullen 
we op termijn zeker een overname over-
wegen. Tot dat moment kan ik nog een 
hoop ervaring opdoen.”

Staan jullie vaak stil bij jullie manier van 
samenwerken?
Pieter: “Toch wel. We proberen vooraf 
te bespreken welk werk door wie zal uit-
gevoerd worden. Dat zorgt voor duide-
lijkheid in de taakverdeling. Ook proble-
men worden besproken.”

Zijn er knelpunten? 
Pieter: “Echte knelpunten zijn er nog 
niet. Het is wel zo dat er momenteel nog 
geen concrete afspraken gemaakt zijn 
op langere termijn. Dit moet nog 
besproken worden.”
 
Denk je dat de brochure over samen-
werking een meerwaarde kan bieden? 
Pieter: “Zeker wel! Ongetwijfeld zal de 
brochure in de nabije toekomst van pas 
komen. Het is een mooi begeleidings-
document dat ervoor zorgt dat je niks 
over het hoofd ziet.”

Heb je nog een tip voor de lezers? 
Pieter: “Neem zeker geen overhaaste 
beslissingen en probeer zo veel moge-
lijk op voorhand alle zaken met elkaar 
grondig te bespreken. Communicatie is 
op elk vlak zeer belangrijk.”

Pieter De Paep (21) is kernlid van Groene Kring Fruittelers Waasland. 
Hij heeft het fruitteeltbedrijf van zijn ouders nog niet overgenomen, maar 
werkt er wel voltijds mee. Een goede samenwerking is volgens hem 
van cruciaal belang.
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DE WISSEL

Een samenwerking vormgeven

Voor welk juridisch statuut kies 
je bij een samenwerking?

SBB begeleidt agrarische bedrijfsoverdrachten, maar we krij-
gen nog zelden een ‘volledige’ bedrijfsoverdracht te verwerken. 
Bijna alle overdrachten worden in een gefaseerd stappenplan 
gegoten. Omdat de overnemende generatie op 20 à 25 jaar 
klaar is om bedrijfsleider te worden, en de overdrager genood-
zaakt is om tot 62 à 65 jaar actief te blijven, ontstaat er 
eerst een vorm van samenwerking. 

✒ JACKY SWENNEN
SBB

Samenuitbating of maatschap 
Bij een samenuitbating hebben zowel de 
overdrager als opvolger de eindverant
woordelijkheid over het bedrijf. Er leven 
twee opvattingen die men moet combi

neren op één bedrijf. In theorie is er bij
voorbeeld een 50/50 of 70/30verde
ling, maar dit in de praktijk handhaven, 
is niet altijd eenvoudig. 

Afspraken maken op voorhand
Je moet vooraf uitgebreid bespreken hoe 
de samenwerking zal verlopen, Wie 

welke taken voor zijn rekening zal nemen 
en wat je verwacht van elkaar. Ook moet 
er duidelijk afgesproken worden hoe de 
winstverdeling zal verlopen. Gewoonlijk 
worden de kosten en baten volgens de 
ingebrachte kapitalen verrekend.

Nadelen
Een maatschap komt bijna uitsluitend in 
familieverband voor, maar als exploitatie
vorm adviseert SBB steeds vaker een 
andere samenwerkingsvorm, zoals de 
vennootschap. De maatschap is een 
zeer eenvoudige structuur met weinig 
administratieve verplichtingen en kosten. 
De grootste nadelen liggen in het ont
breken van rechtspersoonlijkheid, en 
het blijft moeilijk om te beslissen bij grote 
(onroerende) investeringen. Wie bouwt 
de stal of serre: de overdrager, de 
 op volger, de maatschap, en op wiens 
grond? Dit kan problemen geven op 
niveau van VLIF, registratierechten en 
btw. Deze nadelen zijn beter te kanali
seren in een vennootschap, waar de 
onderlinge afspraken in de statuten of 
een huishoudelijk reglement worden 
vastgelegd. 

Een vennootschap oprichten 
bij een overname
Naargelang de situatie zijn er verschil
lende voor en nadelen om bij een over
name een vennootschap op te richten. 
Bovendien zijn er verschillende soorten 
vennootschappen, elk met zijn voor en 
nadelen. Een grondige advisering hier
over is dus aangeraden.

Risico’s en aansprakelijkheid
Naarmate dat een bedrijf meer risico 
loopt en afhankelijk is van externe om 
standigheden, is beperking van aanspra
kelijkheid wenselijk. De meest logische 
keuze is dan de bvba, maar hierbij zijn 
de oprichtings en werkingskosten hoger. 
Een nadeel is dat bij een omvorming 
naar een vennootschap geen automa

Een maatschap komt bijna uitsluitend in familieverband voor, maar als 
exploitatie vorm adviseert SBB steeds vaker een andere samenwerkings-
vorm, zoals de vennootschap.
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tische pachtoverdracht voorzien is. Dus 
grondgebonden bedrijven kiezen beter 
niet voor een vennootschap, tenzij de 
landbouwvennootschap (LV). De land
bouwvennootschap is beter afgestemd 
op de specifieke sectorwetgeving, zoals 
de pachtwetgeving, en bij een omvorming 
naar een landbouwvennootschap is een 
pachtoverdracht helemaal niet nodig.

Vennootschapsbelastingen
De vennootschappen, met uitzondering 
van de landbouwvennootschap, vallen 
onder de vennootschapsbelastingen. 
De landbouwvennootschap heeft de 
keuzemogelijkheid tussen vennootschaps 
belasting en personenbelasting. Boven
dien zijn in een vennootschap nog heel 
wat optimalisatiemogelijkheden die 
benut kunnen worden. Maar daartegen
over staat dat vele premies heel wat 
minder belast worden in de personen
belasting dan in het vlakke tarief in de 
vennootschapsbelasting. Anderzijds is 
er in conjunctuurgevoelige sectoren 
behoefte om in goede jaren te compen
seren met de verliesoverdrachten van 
de slechtere jaren. Deze techniek is niet 
toepasbaar in de aangifte volgens het 
barema. 

Vooraf nadenken
De fiscaliteit is een belangrijk beslissings
criterium om de toekomstige bedrijfs
structuur na overname te bepalen. Men 
kan wel van structuur veranderen, maar 
dit brengt extra kosten met zich mee. 
Vaak is hierbij het grootste probleem 
dat indien men als éénmanszaak of 
maatschap investeert in onroerend goed 
en achteraf toch wil verdergaan met een 
vennootschap, dan moet men dit onroe
rend goed inbrengen met 10% registra
tierechten tot gevolg. ◗

“Het is belangrijk om je goed te laten 
adviseren door deskundigen”

Susan, werken jullie met vier personen 
fulltime samen op het bedrijf? 
Susan: “Joren en mijn vader baten nu 
samen het bedrijf uit in een maatschap 
of samenuitbating. Mijn moeder en ikzelf 
werken nog buitenshuis, maar we volg
den het hele overnameproces op de 
voet en dachten mee na.”

Wat was achteraf gezien belangrijk voor 
het proces van de overname?
Susan: “Het is belangrijk om je goed te 
laten adviseren. Wij dachten eerst dat 
een landbouwvennootschap de beste 
optie zou zijn om de overname in stappen 
te kunnen laten verlopen. Maar, als de 
situatie op ons bedrijf bekeken werd met 
onze adviseur, bleek dat een samenuit
bating de beste oplossing was.” 

Relationeel is een overname niet altijd 
vanzelfsprekend. Ten opzichte van je part
ner, maar ook ten opzichte van je familie.

Susan: “Zeker. Het is misschien een 
cliché, maar praten is echt zeer belang
rijk. Enkel zo weet iedereen hoe alle 
partijen naar de overname kijken. Hierbij 
mogen ook de broers en zussen zeker 
niet vergeten worden. Er moet duidelijk 
afgesproken worden wat er van wie 
 verwacht wordt. Een verdeling van de 
taken kan hierbij helpen. Zo is mijn man 
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het 
sproeien van de akkers, en mijn vader 
voor het voederen van de dieren. Mijn 
moeder en ik springen overal bij waar 
nodig en helpen met het melken van de 
koeien.” 

Heb je nog een tip voor jonge landbou
wers die nog aan de overname moeten 
beginnen?
Susan: “Kijk vooral naar elkaars talenten. 
Waar de ene minder goed in is, kan de 
andere wel sterk in zijn, en omgekeerd. 
En, geniet van het samenwerken!”

Joren Deblock (25) – de man van Susan Mahieu (24), voorzitter Groene 
Kring WestVlaanderen – nam een jaar geleden 60% van het melkvee en 
akkerbouwbedrijf in Hollebeke, nabij Ieper, over van Susans ouders. 
Susan vertelt hoe de overname en samenwerking verloopt.
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De fiscaliteit is een 
belangrijk beslissings- 
criterium om de 
bedrijfsstructuur 
te bepalen.
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Cijfers zijn belangrijk

Bedrijfseconomische boekhou-
ding geeft inzicht in je bedrijf

Veel landbouwers denken bij de term boekhouding aan plichten 
en lasten die ze namens de overheid moeten vervullen. Fiscale 
boekhouding móét voor de fiscus. Bedrijfseconomische boek-
houding móét voor het VLIF. Gelukkig is dat aan het verande-
ren bij veel jonge landbouwers. Zij beseffen dat iedere onder-
neming moet beschikken over specifieke en betrouwbare 
economische cijfers.

✒✒ HERMAN VETS
BOERENBOND

 
‘Economisch bedrijfsrapport’ 
dekt beter de lading
De term bedrijfseconomische boekhou-
ding sleept nog steeds het imago van 
een verplicht nummertje met zich mee. 
Ten onrechte. De uitslag van een goede 
bedrijfseconomische boekhouding, zo -
als Tiber van Boerenbond, is in de land-

bouwsector het werkinstrument bij uit-
stek om in detail de sterke en zwakke 
punten van je bedrijf in beeld te bren-
gen. Je zou het beter omschrijven als 
een ‘technisch-economisch bedrijfs-
rapport’ dan als een ‘boekhouding’. 

Het doel van een boekhouding
Een fiscale boekhouding heeft in de 
eerste plaats als doel om derde partijen 
inlichtingen te verschaffen over het jaar-

resultaat en de financiële toestand 
(balans) van je bedrijf (de fiscus, zaken-
partners …). Daarom is de uitslag van 
een fiscale boekhouding gelijkaardig 
voor alle types van bedrijven en dus niet 
sectorspecifiek. De analyse van een 
bedrijfseconomische boekhouding, daar-
entegen, is wel sectorspecifiek en richt 
zich echt naar de boer zelf. Ze geeft een 
antwoord op veel echte bedrijfsvragen 
zoals: ‘Wat is de exacte kostprijs van 
mijn product (per kg, per dier, per ha …)? 
Uit welke deelkosten is deze kostprijs 
opgebouwd? Hoeveel verdien ik per kg, 
per dier, per ha … of per uur arbeid?’ 
Kortom, de bedrijfseconomische boek-
houding brengt op een begrijpelijke 
manier de essentie in beeld, namelijk 
het rendement van je activiteiten.

Vergelijk!
Een ander belangrijk punt is dat de 
basisberekeningen in een bedrijfsecono-
mische boekhouding (saldo en arbeids-
inkomen) als doel hebben dat je kunt 
vergelijken met andere bedrijven. De 
gespecialiseerde boekhoudbureaus be -
schikken over gemiddelden en normen 
waar je je eigen resultaten kunt naast 
leggen en waarmee je kunt vergelijken. 
Zo kan je voor iedere berekende para-
meter inschatten hoe je daarop scoort. 
Zijn mijn kosten hoger of lager dan 
gemiddeld? Zijn mijn opbrengsten 
goed (kg per ha, opbrengstprijs per kg 
 product …)? Hoe zijn mijn technische 
resultaten (groei en voederconversie 
bij dieren, teeltopbrengsten …)? Waar 
kan ik nog in verbeteren? Indien je dat 
wenst, kan je je bedrijfsresultaten ook 
bespreken met een ervaren consulent. 
Dat kan zelfs in een groep met andere 
bedrijfsleiders, maar daar moet je 
natuurlijk voor openstaan.

Betrouwbare cijfers 
geven doorslag
Een bedrijfseconomische boekhouding 

De uitslag van een goede bedrijfseconomische boekhouding, zoals 
Tiber van Boerenbond, is het werkinstrument bij uitstek om in detail de 
sterke en zwakke punten van je bedrijf in beeld te brengen.

%

€ €

Tiber
bedrijfsboekhouding

Tiber helpt je om je inkomen 
te kennen en het rendement 
van je bedrijf te verhogen. 
Op basis van de cijfers die 
je zelf inbrengt, ontvang je 
jaarlijks een gedetailleerd 
bedrijfsresultaat. Bovendien 
krijg je persoonlijk advies 
over hoe je de rendabiliteit 
nog kan verhogen. 

www.boerenbond.be/tiber
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bijhouden doe je in eerste instantie 
voor jezelf. Steek dus voldoende tijd in 
het verzamelen van de noodzakelijke 
data, want de kwaliteit van de input 
bepaalt natuurlijk ook de kwaliteit van 
de uitslag. Gegevens bijhouden en 
(laten) verwerken hoort onlosmakelijk 
bij goed ondernemerschap. Ook banken 
zijn ervan overtuigd dat kennis en 
gebruik van bedrijfseconomische infor-
matie in de landbouw op termijn het 
verschil maakt tussen winst of verlies. 
Omdat de verschillen in de resultaten 
van landbouwbedrijven in de praktijk bij-
zonder groot zijn, is er op veel bedrijven 
dus nog altijd ruimte om in de goede 
richting bij te sturen. Wanneer je van-
daag een lening aanvraagt, spelen 
‘de cijfers’ trouwens een prominente 
rol in de beoordeling.

Ook belangrijk bij overnames
Ben je van plan om op termijn het 
bedrijf van je ouders over te nemen? 
Stimuleer hen dan om een bedrijfs-
economische boekhouding bij te hou-
den, want dat maakt je overname een-
voudiger. De bank zal je immers vragen 
naar je ondernemings- en financierings-
plan vooraleer ze je leningsaanvraag 
kan goedkeuren. Wie voor de opmaak 
van deze plannen beschikt over goede, 
betrouwe cijfers van het bedrijf, is al 
een heel eind op weg en weet beter 
waar hij/zij aan begint. ◗

Betrouwbare cijfers geven de sterktes 
en de zwaktes weer van je bedrijf

Thomas, hoe zou jij een goede onder-
nemer omschrijven? 
Thomas: “Een goede ondernemer moet, 
in mijn ogen, zijn bedrijf van binnen en 
van buiten kennen. Dingen waar hij goed 
in is, moet hij zelf doen. Taken waar hij 
minder goed in is of waar hij geen tijd 
voor heeft, moet hij uitbesteden aan de 
geschikte personen. In de landbouw 
is het vandaag even belangrijk om een 
goed ondernemer te zijn op je bedrijf, 
als naast je bedrijf. Het imago van de 
landbouw blijft, volgens mij, een heikel 
punt bij burgers. Als goede landbouw-
ondernemer moet je proberen het uiter-
ste uit je bedrijf te halen, om zo veel 
mogelijk inkomsten te creëren zonder 
dat buren, andere mensen of het milieu 
er last van hebben.”

Vind jij cijfers onmisbaar in een goed 
ondernemerschap? 
Thomas: “Zonder juiste cijfers van je 
bedrijf kan je niet goed ondernemen. Je 
weet niet waar de sterktes van je bedrijf 
zitten, maar – nog belangrijker – je kent 
ook de zwakke punten niet. Ik vind dat 
het belangrijkste wat je uit betrouwbare 
cijfers kunt halen. Je kunt zwakke punten 
detecteren en aanpakken om ze te ver-
beteren. Zonder correcte cijfers weet 
je niet waar je mee bezig bent. En aan-
gezien je een beroep uitoefent om er een 
inkomen uit te halen, is dat cruciaal.”

Waarom hecht jij zo’n belang aan een 
goede bedrijfseconomische boek- 
houding? 
Thomas: “In een bedrijfseconomische 
boekhouding staan alle onderdelen van 
je bedrijf mooi opgesplitst. Je weet per-
fect welke inkomsten je hebt van welke 
dieren of teelten, zodat je heel gericht 
zaken kunt aanpakken en verbeteren 
indien nodig. Wij doen ook mee aan een 
bedrijfsleiderskring, waar bedrijfsleiders 
van verschillende bedrijven uit dezelfde 
sector hun cijfers met elkaar vergelijken. 
We komen vier tot vijf keer per jaar samen 
en vergelijken onze cijfers met elkaar. Ik 
vind dat zeer interessant, want je leert 
veel bij van elkaar.”

Vul jij je bedrijfseconomische boek-
houding zelf in? Of besteed je dat uit? 
Thomas: “Wij vullen de bedrijfsecono-
mische boekhouding zelf in. Dat is voor-
namelijk het werk van mijn moeder, die 
de meeste administratieve taken op zich 
neemt. Mijn vader en ik helpen bij het 
invullen waar nodig. Vooraleer we de 
boekhouding insturen, laten we die nog 
controleren door een expert.”

Thomas Van de Keere is een jonge Oost-Vlaamse ondernemer. Afgelopen 
oktober nam hij veertig procent van de aandelen van de landbouwvennoot-
schap van zijn ouders over. Sindsdien baat hij samen met hen het melkvee-
bedrijf uit. Als goede ondernemer wil hij zijn bedrijf door en door kennen. 
Thomas vertelt ons waarom cijfers voor hem zo belangrijk zijn. 

De analyse van een 
bedrijfseconomische 
boekhouding is 
 sectorspecifiek en 
richt zich naar de 
boer zelf.
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Een goed businessplan

Meer dan cijfers alleen

Landbouw is de jongste jaren ondernemen geworden. Dat 
klinkt echter te vaak als een geïsoleerde slagzin en het wordt 
ook gauw herleid tot ‘ken je cijfers’. Dit laatste is zonder meer 
belangrijk, maar er is veel meer dan dat. 

✒✒ DANIËL CROMPHOUT
KBC

Een gezonde activiteit op lange 
termijn
Ook voor de land- en tuinbouwers evo-
lueert de markt zeer snel en zijn begrip-
pen zoals anticipatie, flexibiliteit en con-
sumentengedrag essentieel. We gaan 
op een aantal van deze aspecten dieper 
in. Het is niet alleen belangrijk dat een 
jonge landbouwer een potentiele kre-
dietverstrekker overtuigt. Hij moet 
vooral op lange termijn een gezonde 
activiteit uitbouwen.

Je product en de consument
Wat produceer je? Wie zijn je afnemers? 
Wie betaalt je? Weet je zeker dat je 

kunt afzetten? Sta hierbij stil en duidt 
dat dit een bewuste keuze is. Waarom 
produceer je bloemkolen? Ga je voor 
de ‘traditionele’ bloemkool of ga je 
diversifiëren? Waarom kies je ervoor 
om ze af te zetten via een veiling? Hoe 
kijkt de eindgebruiker en/of eindverwer-
ker tegen je product aan? Hoe future 
proved is je product en kan je evolue-
ren? Er zijn geen juiste antwoorden, 
maar het gaat om het besef dat de 
 consumentenmarkt tegenwoordig 
waanzinnig snel evolueert en soms in 
tegenstrijdige richtingen. Voor welke 
richting produceer jij?
Er is slechts één zekerheid: dé consu-
ment bestaat niet meer. Het aantal 
singles stijgt en dit betekent dat we 
vaker eten op het werk of een kant-en-

klare maaltijd kopen. Kan jouw product 
hier een plaats in vinden en hoe? Ook 
de aandacht voor de gezondheid groeit. 
Zullen er hierdoor meer of minder 
bloemkolen geconsumeerd worden? 
Allerlei antwoorden zijn mogelijk. Zal je 
product zijn weg vinden? Naast de 
gezondheid van de mens, is de authen-
ticiteit van het product bijna even 
belangrijk. De kwaliteit moet top zijn en 
er zit een flink stuk emotie in dit luik van 
het consumentengedrag. Kan je product 
hierop inspelen? Wat zijn de verschillen 
tussen grondwitloof, spruiten of bloem-
kool? Het is niet nodig dat je ‘een boek’ 
schrijft, maar toon aan dat je bewust 
nadenkt over je product en zijn positie 
op de markt, vandaag én morgen.

De cijfers
Ikzelf heb een hekel aan financiële plan-
nen die door externen opgesteld werden 
en die mij niet grondig geduid kunnen 
worden door de landbouwer zelf. Der-
gelijke plannen zijn opgesteld vanuit het 
standpunt ‘Ik zal eens rap mijn bankier 
gelukkig maken met wat goede cijfers’ 
en eindigen ofwel onder de koffiepot 
ofwel in de papiermand. Toon aan dat 
de cijfers doordacht zijn. Waarop 
baseer jij je gemiddelde verkoopprijs? 
Hou je rekening met pieken en dalen? 
Hoe schat je je kosten in? Zijn ze vast of 

Stel jezelf veel vragen en noteer alle antwoorden in je businessplan.

“Laat zien dat je de 
cijfers beschouwt 
als een dynamisch 
gegeven en dat je  
ze ook effectief  
zult gebruiken  
als management-
instrument.”
DANIËL CROMPHOUT
KBC
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variabel? Laat zien dat je de cijfers 
beschouwt als een dynamisch gegeven 
en dat je ze ook effectief zult gebruiken 
als managementinstrument. ‘Slimmer 
boeren met cijfers’ dus.

Je businessplan op korte en 
lange termijn
Bekijk voor jezelf of je binnen je huidige 
kader de nodige veiligheid en zekerhe-
den hebt om je plannen duurzaam uit te 
bouwen. Met duurzaam bedoelen we de 
3 P’s: people, planet en profit. Met de P 
van profit leun je aan bij de cijferana-
lyse: biedt het opgestelde plan je de 
nodige financiële duurzaamheid om aan 
de noden en verlangens van je gezin te 
voldoen? Alleen zo bied je duurzaam-
heid aan de people rondom jou. De P 
van planet vertaald naar je bedrijf is een 
licence to produce. Anticiperen en evo-
lueren inzake de normen en de tijdgeest 
rond milieu en dierenwelzijn is noodza-
kelijk om de continuïteit te garanderen. 
Bij een goede ‘marketing’ kan die aan-
pak ook een commerciële troef zijn.

Eigen middelen
Bij een financieel plan is een buffer 
onder de vorm van eigen middelen 
noodzakelijk. Die eigen middelen heb-
ben immers twee voordelen: ze zijn gra-
tis en ze blijven binnen de zaak. Je hoeft 
ze met andere woorden niet terug te 
betalen. Bekijk met je bankier hoeveel 
eigen middelen je moet hebben om een 
financieel gezond evenwicht te creëren 
en of er geen bijkomende aanvullingen 
zijn zoals win-winleningen of 
crowdfunding.

Besluit
Een goed businessplan moet vooral 
aantonen dat jij als ondernemer vol-
doende nagedacht hebt over de aspec-
ten van je plan. Het is verstandig om je 
hierbij te laten assisteren door experts, 
maar jij moet het businessplan kunnen 
duiden en verdedigen. ◗ 

“Het moet van jezelf komen, als je ande-
ren wilt overtuigen van je businessplan”

Jan, wat betekent een businessplan 
voor jou? 
Jan: “Het draait erom te weten wat je 
wilt produceren, hoe je dat gaat doen 
en wat de economische implicaties zijn 
op je bedrijfssituatie. Je start vanuit een 
situatie, maar bekijkt allerlei toekomsts-
cenario’s om de zwaktes van de huidige 
situatie aan te pakken en kansen op de 
markt te onderzoeken. Het gaat over 
meer dan cijfers. Er zijn ook je capaci-
teiten als ondernemer en de combinatie 
met je privéleven. Als je dat goed op 
een rijtje gezet hebt, kan je verder met 
de organisatie van je bedrijf.”

Waaraan heb jij extra aandacht besteed 
bij je businessplan? 
Jan: “Wanneer je wilt investeren, moet 
je een duidelijk zicht hebben op je kos-
ten en opbrengsten, en op de dynamiek 
die erachter zit. In de varkenshouderij is 
de markt nogal wispelturig en moet je 
voldoende flexibiliteit inbouwen. Via een 
eenvoudig boekhoudprogramma heb-
ben wij de kosten en opbrengsten cor-
rect en onderbouwd opgedeeld over de 
diercategorieën, de locaties en de stal-

len. Daardoor konden we steeds cijfer-
matig onderbouwde keuzes maken. Je 
kunt de rentabiliteit van toekomstige 
investeringen correct inschatten en je 
krijgt veel vertrouwen van de bank. We 
gaven ook extra aandacht aan de 
balans werk-privé. We wonen niet op 
het bedrijf en mijn vrouw werkt er ook 
niet in mee, dus is het belangrijk om hier 
een juist evenwicht te vinden.”

Kreeg jij hulp van experts? En wat raad 
je anderen aan?
Jan: “Mijn businessplan heb ik volledig 
zelf opgemaakt, uiteraard met vol-
doende input van experts. De kern en 
de opbouw van het plan moeten van 
jezelf komen, maar een expert is zeker 
een goede aanvulling op de cijfers, als 
tegengewicht voor bedrijfsblindheid en 
subjectief aanvoelen. Als de onderne-
mersscan eerder beschikbaar was 
geweest, had ik die misschien wel laten 
uitvoeren, om meer te leren over mezelf 
als ondernemer. Nu ga ik vaak af op 
mijn gevoel, terwijl de ondernemers-
scan objectiever is en je met de neus 
op de feiten drukt.”

Jan Arnouts, Groene Kringlid in Essen en varkenshouder met hart en ziel, 
vertelt ons wat hij belangrijk vindt in een goed businessplan. Hij heeft een 
gesloten varkensbedrijf op vier locaties, in de vorm van een bvba met drie 
zaakvoerders. 
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