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Uzine, fabriek
voor West-Vlaams 
ondernemersinitiatief
Beste Lezer, Ondernemer,

Voor u ligt het gloednieuwe Uzine, het nieuwe  
West-Vlaamse UNIZO-magazine ontsproten uit de 
fusie van de vier UNIZO regio’s in West-Vlaanderen. 
Met die fusie hebben we het beste van de vier regio’s 
bijeen gebracht en willen we, via dit eigentijdse 
blad, op professionele wijze communiceren over 
het Ondernemen in onze provincie. Aanvullend op 
het nationale ZO magazine, waar u actuele thema’s 
besproken ziet en waar we heel duidelijk onze 
standpunten en visies communiceren.  

Uzine zoomt meer in op de mens achter de 
ondernemer en op de 800 bestuursleden die zich 
steevast, -belangeloos - inzetten voor alle collega- 
zelfstandigen en KMO bedrijfsleiders. 

Uiteraard gaan we in dit blad ook rapporteren 
over typische West-Vlaamse activiteiten en 
lopende projecten. Maar centraal willen we dus 
U, de ondernemer, plaatsen. Géén UNIZO zonder 
ondernemers. Geen toekomst voor ondernemers, 
zonder UNIZO. U weet wellicht als geen ander 
dat UNIZO er niet alleen is om uw belangen te 
verdedigen op nationaal vlak, met heel recent nog 
een nieuw sociaal akkoord. Maar u weet ook dat 
we dagelijks uw zorgen en belangen behartigen op 
lokaal, regionaal en provinciaal vlak. Want ook in 
West-Vlaanderen worden belangrijke beslissingen 
genomen met impact op uw onderneming. Met 
nog héél wat netwerkactiviteiten dit voorjaar en 
gedegen en professioneel advies voor uw zaak 
maakt UNIZO West-Vlaanderen zich onmisbaar 
voor de ontwikkeling van uw onderneming. 

Laat ons dan ook weten waar u de komende tijd  
mee bezig bent, welke plannen u heeft en hoe u in  
West-Vlaanderen het verschil maakt als 
ondernemer. We berichten er zeer graag over en 
steunen op die manier het ondernemerschap in al 
zijn doen en laten. 

Op een ondernemend en succesvol 2015!

Frederik Serruys
UNIZO West-Vlaanderen
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ActuaTopexperts begeleiden uw  
onderneming en u betaalt slechts 25% 
Heeft u als ondernemer ook het gevoel 

dat er meer uit uw bedrijf te halen valt? 

Dat er onbenut groeipotentieel aanwezig 

is, al dan niet over de landsgrenzen heen? 

Welnu, dan hebben wij goed nieuws! UNIZO 

is immers door de Vlaamse overheid erkend 

als groei-ambassadeur. Vanuit deze rol 

ondersteunen wij zoveel mogelijk bedrijven 

in hun groeiplannen. Hiervoor hebben wij het 

groei-actieplan ontwikkeld. 

Interesse? Mail jan.tytgat@unizo.be

25%

West-Vlaanderen hoogst aantal  
faillissementen in Vlaanderen

Graydon maakte de faillissementscijfers 

voor 2014 bekend. Vorig jaar waren er 11.294 

faillissementen in België, waarvan 5.699 in 

Vlaanderen. België kende de grootste daling, 

8,2 % tegenover 2013, sinds begin deze eeuw. 

In Vlaanderen was er een daling van 7,7 % 

tegenover 2013. Enkel in de provincies Namen  

en West-Vlaanderen was er vorig jaar een 

stijging van het aantal faillissementen.

Helft West-vlaamse handelaars tevreden  
over afgelopen soldenperiode

UNIZO West-Vlaanderen voerde een beperkte bevraging uit bij een 200-tal  

West-Vlaamse handelaars in de modesector. De helft is positief over de afgelopen 

soldenperiode. Veel handelaars die tevreden zijn, wijten dit aan hogere kortingen die ze 

als noodzakelijk beschouwen door de financiële en economische crisis. 37,5 % is matig 

tevreden en 12,5 % noemt zich ontevreden over afgelopen periode. UNIZO blijft evenwel 

voorstander van de sper- en soldenperiode. De sperperiode is voor ons essentieel  

om eerlijke concurrentie in de modesector te regelen.

www.unizo.be/westvlaanderen

U wil
adverteren
in dit
magazine?
Voor meer info contacteer Audry Sanders:
T 050 33 13 13 / uzine@unizo.be

5.699

5.595
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Finalisten West-Vlaamse Jonge 
Ondernemer 2015 zijn bekend

De 4 finalisten van de West-Vlaamse 

Jonge Ondernemer 2015 werden op 

dinsdagavond 3 februari voorgesteld 

aan de pers in de showroom van BMW 

Dejonckheere te Roeselare. Het gaat 

over 4 sterke persoonlijkheden met een 

passie voor ondernemen. Elk vullen ze 

het ondernemerschap op hun eigen 

manier in. Het leverde hen alvast deze 

finaleplaats op. Ward Demyttenaere 

(39) - Construx (Hulste) - Miguel 

Garcia-Miranda (33) - LiquidFloors 

(Kortrijk) - Mike Matheeussen (37) - 

TEN (Kortrijk)- Patrick Reyntjens (40) 

– GEOxyz (Zwevegem). Een 7-koppige 

professionele jury bepaalt de winnaar. 

Het gaat over vertegenwoordigers 
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West-Vlaamse Tri-Color Touchpen  

uitgeroepen tot het Belgische souvenir

Alain Bontinck van AB Wooddesign uit 

Avelgem wint met zijn Tri-color Touchpen 

de verkiezing van de Belgian Beauties, een 

wedstrijd voor het beste Belgische souvenir 

en relatiegeschenk. UNIZO organiseerde de 

verkiezing samen met DHL Express, omdat 

“toeristen nog te vaak huiswaarts keren 

met een souvenir ‘made in China’ terwijl 

er zo vele waardevolle, ambachtelijke en 

unieke Belgische producten zijn die ons 

land minstens even sterk symboliseren”. 

De winnaar kreeg zijn prijs in aanwezigheid 

van HM Koningin Mathilde, minister van 

Buitenlandse Zaken Reynders en minister  

van Staat Van Rompuy.

van de West-Vlaamse privésector, 

vakorganisaties en academische wereld. 

Ook UNIZO heeft met de directeur 

UNIZO West-Vlaanderen Frederik 

Serruys een vertegenwoordiger in de 

jury. De verkiezing van de West-Vlaamse 

Jonge Ondernemer 2015 gaat door in 

Schiervelde te Roeselare op 25 maart. 

 

→ www.wvljo.be

touchpen
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Begin november startte Marianne Thyssen 
(CD&V) haar opdracht als Europese 
Commissaris voor Werk en Sociale Zaken. 
Roeselarenaar Tom Vandenkendelaere (30) 
kon zich, als haar opvolger, meteen opmaken 
voor een nieuwe carrière als Europees 
Parlementslid. Drie maanden later nemen we 
even poolshoogte bij de jonge parlementariër.

Tom, hoe verliepen die eerste maanden? Vind je je weg al 

wat in de Europese wandelgangen?

Intussen begint dat aardig te lukken. De eerste weken 

waren echt ongelofelijk hectisch. Je wordt meteen in het 

water gegooid en dan moet je zwemmen. Gelukkig kon 

ik rekenen op heel veel steun vanuit de partij. Ook als 

voorzitter van JONG CD&V kwam ik veel in contact met 

mijn Europese collega's. Een netwerk dat me heel goed 

van pas is gekomen.

Wat volg je precies op in het Europees Parlement?

Ik ben lid van de Commissie Economische en Monetaire 

Zaken, één van de kleppers binnen het parlement. 

We volgen er alle grote economische dossiers op 

waarbij de Europese begrotingscontrole het meest in 

het oog springt. Maar ook de harmonisering van de 

vennootschapsbelasting, het nieuwe Investeringsplan van 

de Commissie-Juncker, het vrijhandelsakkoord met de 

Verenigde Staten, de coördinatie van de bestrijding van 

belastingontduiking ... komen bij ons aan bod. 

Interview

Als jonge West-Vlaming probeer ik

me uiteraard te richten op onze

provincie en haar noden en troeven.

parlementslid
Europees

Tom Vandenkendelaere
Interview met

Uzine / interview
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Daarnaast zetel ik ook in de Commissies  

Milieu, Volksgezondheid & Voedsel-

veiligheid en Werk & Sociale Zaken. Vanuit 

deze laatste Commissie verwachten we veel 

van onze Marianne Thyssen die de bevoegde 

Commissaris is geworden. Ik hoop ook daar 

mijn steentje bij te dragen bv. in de discussie 

rond sociale dumping.

Zijn er daarnaast nog thema's waar 

je je speciaal op focust?

Als jonge West-Vlaming probeer ik me 

uiteraard te richten op onze provincie en 

haar noden en troeven: onze industrie met 

speciale aandacht voor de jobrijke agro- 

en voedingsnijverheid en onze positie als 

logistieke poort aan de Noordzee met 

de haven van Zeebrugge verdienen alle 

ondersteuning en daar poog ik een duit in 

het zakje te doen. Niet enkel economisch 

trouwens: de grenscriminaliteit bv. moet  

ook Europees worden aangepakt. 

In al mijn parlementaire werk probeer ik 

de focus te leggen op kansen voor jonge 

mensen. Jongeren moeten hun grenzen 

kunnen verleggen. Dat kan letterlijk door 

in het buitenland te studeren, via Erasmus 

bijvoorbeeld.  

Maar ze moeten evengoed de mogelijkheid 

krijgen om hun talenten optimaal te 

valoriseren en om de handen uit de mouwen 

te steken: jonge ondernemers verdienen  

alle steun.

Wat kan Europa doen voor die  

jonge ondernemers?

Wat Europa voornamelijk moet 

doen is zorgen voor een positief 

ondernemersklimaat. Het belangrijkste 

is het vertrouwen. Vertrouwen om te 

investeren en om te consumeren. Dat 

is ook één van de doelstellingen van de 

kapitaalinjectie van de Europese Centrale 

Bank. Daarnaast moet onze arbeidsmarkt 

flexibeler. Wist je trouwens dat sinds 2008 

de investeringen met 15% gedaald zijn? In 

dit opzicht verwacht ik veel van het nieuwe 

Investeringsplan van de Commissie. Via  

een uitgekiend systeem van waarborgen 

wil men onder meer 75 miljard euro 

investeringen mogelijk maken voor  

KMO's en tewerkstelling voor jongeren. 

Heb je naast de politiek nog  

andere passies?

Uiteraard spendeer ik zoveel mogelijk tijd 

met mijn lieve vriendin, Marlies. Als de 

mogelijkheid zich aandient volg ik graag wat 

sport. Vooral rally en volleybal kunnen me 

bekoren. Waar ik ook altijd voor te vinden 

ben is lekker tafelen. Gelukkig worden 

we hier in West-Vlaanderen, met al die 

getalenteerde jonge chefs, stevig verwend.

“In al mijn parlementaire  
werk probeer ik de  
focus te leggen op kansen  
voor jonge mensen.”
— Tom Vandenkendelaere, Europees parlementslid

EU
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“Eén globaal 
startersbeleid in  
West-Vlaanderen”
De POM West-Vlaanderen, samen met 
Ondernemerscentra West-Vlaanderen, tekende 
een nieuw traject uit om West-Vlaamse startende 
ondernemers de best mogelijke ondersteuning te 
blijven geven. Via ‘Actie voor Starters’ moedigen ze het 
West-Vlaams ondernemerschap aan. 

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 
West-Vlaanderen voert het economische beleid van het 
provinciebestuur uit. Eén van de speerpunten van de 
beleidsnota ‘West Deal’, geschreven door gedeputeerde 
voor Economie, Jean de Bethune, is het bevorderen van 
het startend en groeiend ondernemerschap in West-
Vlaanderen. 

Voor elk wat wils
Samen met zijn basispartners lanceert ‘Actie voor 
Starters’ heel wat initiatieven om in te spelen op de 
noden en behoeftes van jonge ondernemers. Vanaf hun 
opstart tot en met 5 jaar ondernemerschap, kunnen 
ondernemers rekenen op steun bij de ontwikkeling 
van hun eigen zaak. Concreet kunnen starters 
die zich registreren bij ‘Actie voor Starters’ gratis 

deelnemen aan heel wat activiteiten: ‘Start-up Talks’ 
(infosessie over de opstart van een zaak), opleidingen 
commercieel of financieel beheer, workshops en 
leerrijke netwerkmomenten zoals ‘Meet & Learn’, 
‘OndernemersPUB’... Bovendien kunnen starters gebruik 
maken van ‘personal coaching’ waarbij een traject 
opgestart wordt voor individuele begeleiding door 
experten. 

Gratis proefperiode
Daarbovenop biedt de POM West-Vlaanderen, op 16 
plaatsen verspreid over de provincie, professionele 
bedrijfshuisvesting aan onder de naam ’t Werkpand. In 
deze centra kunnen jonge starters zich in uitstekende 
omstandigheden vestigen aan een zeer voordelig 
tarief. Naargelang de plaatselijke infrastructuur, 
kunnen huurders er terecht voor ateliers, individuele en 
landschapskantoren, vergaderzalen, onthaal en horeca. 
Geïnteresseerden kunnen een gratis proefperiode 
aanvragen: één maand voor een atelier, twee maanden 
voor een individueel kantoor en drie maanden voor een 
plek in een landschapskantoor. 

Met het voeren van één globaal startersbeleid maakt 
West-Vlaanderen het verschil ten opzichte van de 
andere provincies. Het is dan ook de ambitie om deze 
rol te blijven verderzetten om startende ondernemers 
in West-Vlaanderen de beste omstandigheden aan te 
bieden om hun prille onderneming tot een bloeiende 
onderneming te laten floreren.

Een eigen zaak 
opstarten? 
Wij helpen!

boeiende ervaringen

opleidingen | netwerkmomenten | coaching | ... 

www.actievoorstarters.be

&

een professionele werkplek

www.ruimtevoormeer.be

Registreer nu

en ontvang 

1000 credits  

 voor deelname 

aan onze  

activiteiten!
én

1000 credits 
voor gratis 

proefperiode 
in 

‘t Werkpand

Vereniging in de kijker

UNIZO Koksijde 
De kracht van UNIZO zit in de vrijwillige ondernemers die dagelijks de belangen van alle ondernemers 

ter harte nemen op lokaal en regionaal niveau. Uzine stelt u dan ook graag het enthousiaste bestuur van 

UNIZO Koksijde voor. UNIZO Koksijde startte zo’n 6 jaar geleden met een volledig nieuw bestuur en  

groeide ondertussen uit tot een hechte groep met creatieve ideeën.

PARTICIA
VANDENBROUCKE 
Voorzitter

VINCENT 
VAN WALLEGHEM

DAVY
VANSTEENLAND

FRANK 
MAECKELBERGHE

HEIDI VAN STAEYEN
BRUNO SCHEIRSEN

KATHY DECOENE 
Secretaris

ANTHONY SPARKS 

IVES CALLENS 
Penningmeester

DRIES VANDEWOUDE 
→ Afwezig

BÉNÉDICTE PERSYN
LOV adviseur



1514

Uzine / dossierUzine / dossier

ondernemen
Internationaal

Ondernemers worden gekenmerkt door hun 
drive en ambitie. Die stopt vaak niet aan 
onze landsgrenzen. Toch blijkt ondernemen in 
het buitenland, blijkt niet altijd hetzelfde als 
ondernemen in België. Al snel loop je tegen 
cultuurverschillen, andere regelgeving, … aan. 
Annemarie Van de Walle, adviseur UNIZO 
internationaal staat klaar om die ondernemers 
met raad en daad te ondersteunen.

“Wekelijks lopen tientallen vragen van ondernemers 

binnen via de UNIZO Ondernemerslijn. Alle vragen rond 

het internationale zaken doen worden daar uit gefilterd 

en komen bij mij terecht” vertelt Annemarie. “Van btw 

tot douane, van transport tot administratieve vereisten, 

landeninformatie of betalingsproblemen, en ga zo maar 

door. Al die vragen beantwoord ik persoonlijk. Via mail,  

of telefonisch, en in principe binnen de drie dagen,  

of quasi binnen de 24u, dit afhankelijk van de  

complexiteit van de vraag.” 

 

“Eén van de vragen die vaak terugkomt is echter “Ik wil 

importeren uit China, hoe begin ik eraan, en waar moet 

ik op letten?” Hoewel we onze ondernemers via mail en 

telefoon zo veel mogelijk op weg proberen te helpen, 

is deze vraag natuurlijk moeilijk in een notendop te 

beantwoorden. Ze verdient een uitgebreider antwoord. Om 

op deze vraag een antwoord te bieden ontwikkelde UNIZO 

Internationaal de opleiding ‘Importeren volgens de regels 

van de kunst’. In drie namiddagen krijgt de ondernemer 

naast een overzicht van wat er allemaal bij import komt 

kijken, de belangrijkste aspecten van valkuilen bij mee: 

transport, douane, juridische aspecten, betalingen... . Dat 

de sessies gegeven worden door experten uit het vak én 

met ruime praktijkervaring, is een grote meerwaarde voor 

de deelnemers. Een netwerk, waar je ook terecht kunt na 

de opleiding is immers goud waard, en bespaart niet alleen 

veel tijd, maar vaak ook leergeld.” Aldus Annemarie nog.

Dossier

Vlot of goedkoper importeren?  
Enkele tips …

• Vermijd voorafbetaling van btw bij  

export en vraag de vergunning 

ET 14000 aan! Deze geeft u de 

mogelijkheid de verschuldigde btw bij 

import via uw aangifte te voldoen. 

• Wil u zeker zijn over de te betalen 

invoerrechten bij import? Vraag een  

BTI (Bindende Tariefinlichting) aan en 

geniet gedurende 6 jaar van zekerheid  

dat u de juiste goederencode gebruikt  

op uw aangifte. 

• De Exporthelpdesk is een databank 

met alle reglementering voor  

‘export’ vanuit derde landen, of  

met andere woorden import naar  

de Europese Unie. Op de website  

www.exporthelp.europa.eu kan u op 

basis van de TARIC-code en het land 

van oorsprong van de goederen, zowel 

reglementering als invoerrechten 

opzoeken. 

Praktisch:

De volgende opleiding ‘importeren 

volgens de regels van de kunst’ gaat door 

in Lokeren, telkens van 13.30u tot 17.00u 

op 19, 26/05 en 02/06/2015. Meer info 

op www.unizo.be/internationaal. Onze 

adviseur van UNIZO Internationaal staat 

het hele jaar paraat om u wegwijs te 

maken in het internationale zakendoen, 

uw btw-vragen uit te klaren of douane-

procedures uit te leggen. 

Heeft u vragen over de grenzen heen?  

Contacteer de UNIZO  

Ondernemerslijn 0800 20 750 of  

ondernemerslijn@unizo.be
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“Zullen we samen iets 
ondernemen?” Dat is de vraag  
die ruim twee jaar geleden de  
start inluidde van B-Bright. De 
Pittemse software start-up van 
drie ex-collega’s telt vandaag 
vier werknemers en wil zo snel 
mogelijk de kaap van 1 miljoen  
euro omzet ronden.

Merijn Demuynck (32), Lode Bogaert (31) 

en Olivier Seynhaeve (32) waren twee 

jaar geleden nog collega’s bij Accent 

Interim. Merijn en Olivier groeiden er als 

softwareontwikkelaars, Lode als business 

en financieel analist. Tot het begon te 

kriebelen. “Geen van ons had als doel een 

eigen zaak te starten, maar bij Accent word 

je gestimuleerd om actie te ondernemen’, 

vertelt Lode. B-Bright was geboren, ook 

al was er geen businessplan, enkel de 

overtuiging dat ze met drie kennis in huis 

hadden om er iets van te maken. 

Aanvankelijk leverde B-Bright consultancy 

en webdevelopment, maar gaandeweg 

vonden ze een gat in de markt. “Voor 

rapportering bestaan er duizenden 

pakketten, maar geen enkel platform 

combineert operationele of financiële 

rapporten met data uit het CRM-systeem of 

boekhoudpakket op een gebruiksvriendelijke 

manier.” BrightAnalytics was geboren. 

Gebruiksgemak en krachtige analyses staan 

er centraal. “Het is moeilijk uit te leggen wat 

we precies doen. Ik vergelijk het graag met 

een iPad. Als je het beschrijft, kijken velen 

raar op, tot ze het zien en gebruiken. Dan 

wordt alles duidelijk. BrightAnalytics is net 

hetzelfde”, aldus Merijn.

BrightAnalytics brengt inzicht in data. De 

software breidt zich ook steeds uit . “We 

laten ons leiden door de markt. Wat zijn 

de vragen en noden van onze klanten? Het 

is de basis van onze software.” De omzet 

bedraagt na twee jaar ruim een half miljoen 

euro. Zo snel mogelijk de kaap van 1 miljoen 

halen, is de nieuwe ambitie.

→ www.brightanalytics.eu

Start-up B-Bright lanceert

zoals een iPad
Bedrijfsanalyse

eigen software voor KMO’s.

Starter in de kijker:
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“In Ieper ontbreekt iets!” Zo kwam een 

jonge Bruggeling in het oude postgebouw 

van Ieper terecht. Gepassioneerd in het 

betere bier, tegen de grote multinationals 

en chemicaliën, heeft zaakvoerder Tom zijn 

persoonlijke selectie van maar liefst meer dan 

300 Belgische bieren voor u klaar staan. De 

selectie bestaat voornamelijk uit familiale- en 

microbrouwerijen.

“Het begon allemaal op café. Weggaan met 

vrienden, elk iets anders drinken, bij elkaar 

proeven en bespreken. Ik was tot voor kort 

leerkracht lager onderwijs, maar veel verschil 

is er niet. Ik heb nog steeds mijn krijtbord 

en een enorme landkaart van België met de 

brouwerijen op. Ik informeer de mensen graag 

en laat ze met plezier minder bekende bieren 

ontdekken.” 

Tom werd door UNIZO West-Vlaanderen 

verkozen tot Starter van het Jaar.

→ www.hopperie.be

“We zien de laatste jaren dat heel wat van 

ons hoogkwalitatief vlees een lange weg 

heeft afgelegd voor het de consument 

bereikt. Wij zijn dan ook van mening dat wij 

de nodige meerwaarde voor ons product 

zelf kunnen creëren zonder al de onnodige 

foodmiles.”Herlinde Lafaut vertelt waarom zij 

er voor kozen Glorius uit te bouwen. 

Met Glorius willen varkensproducenten 

Herlinde en Bart een stapje verder gaan. Ze 

verwerken dan ook hun eigen varkensvlees tot 

overheerlijke, West-Vlaamse streekproducten. 

In het assortiment ham, gehakt, droge worst 

en salami, braadworst, gemarineerde côte à 

l'os, coppa en een hamburger met passende 

Glorius-saus. Alles wordt op ambachtelijke 

wijze verwerkt, waardoor men echt nog de 

smaak van het pure vlees proeft. 

“Het gaat ons vooral om het creëren 

van een meerwaarde aan verwerkte 

varkensproducten.” vertelt Herlinde nog.

→ www.glorius.be

Hopperie - Ieper

Glorius – Merkem

Lieven Decapmaker nam na 20 jaar 

als werknemer in de audiovisuele 

sector afscheid en ging volop voor 

een job als zelfstandige. Met iFrame 

wil hij zijn plaats innemen op de markt 

van audiovisuele producties. 

Als cameraman bouwde Lieven zijn 

ervaring op bij Focus/WTV en bij Jan 

Verbeke Producties, daar werd hij 

ingehuurd voor het maken van diverse 

reportages voor o.a. Ter Zake, Koppen, 

De zevende dag … Maar werd hij ook 

ingezet voor televisieprogramma’s 

zoals Komen Eten, Peking Express en 

Vind mijn familie. Ervaring genoeg 

dus om een sterke start te nemen. 

“Sterke troeven zijn mijn kennis, 

ervaring en de degelijke kwaliteit 

van mijn camerawerk. De huidige 

marktsituatie in televisieland vraagt 

naar een soort flexibele zelfstandigen. 

Productiehuizen kiezen er vaker voor 

om de juiste mensen in te huren per 

project.” vertelt Lieven “op langere 

termijn is het de bedoeling om mijn 

zaak verder uit te bouwen en wil ik 

ook zelf video’s produceren. Van 

concept tot scenario tot afgewerkte 

film. Dit ook voor bedrijven.”

→ Website nog in aanmaak.

iFrame – Roeselare

Brasserie
Wapenplein 10 - 8400 Oostende

Tel 059 50 47 82
www.leffeoostende.be

e-mail : info@leffeoostende.be
 

Alle dagen open vanaf 10 uur
 

Warm decor
Aangename sfeer

Blonde en bruine Leffe van ‘t vat
Gezelligheid troef!

 
Non-stop restauratie tot 22 uur

Seizoenspecialiteiten en gerechten op basis van Leffe
Marktlunch: 15 euro

Zomer-en winterterras (verwarmd)
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Ik moet werken 
uitvoeren aan een 
gebouw in Frankrijk 
voor een Franse 
klant. Hoe zit dat 
met de btw?
Wie in Frankrijk werken uitvoert voor een  

Franse firma met een Frans btw-nummer, kan  

de btw verleggen (regeling medecontractant). 

Dit betekent concreet dat de medecontractant  

(de Franse firma) zal voldoen aan de btw   

in eigen land. 

U kan in dat geval een factuur zonder btw 

uitschrijven. Best controleert u wel eerst in de 

VIES-databank of het btw-nummer van de  

Franse firma geldig is en houdt u hiervan een 

print bij. In geval van controle zal u moeten 

kunnen aantonen waarom u een btw-vrije 

factuur uitschreef. Het btw-nummer van 

uw Franse klant is hierbij belangrijk. Voor 

particulieren is er immers een andere regeling 

van kracht. 

Op de factuur vermeldt u duidelijk dat de btw 

verschuldigd is door de medecontractant. In het 

Frans wordt dit: "La TVA est due pa le client CGI 

(article 283-1)". 

Meer vragen?  

Bel de ondernemerslijn: 0800 20 750

MEER
VERBINDEN,
NIET ENKEL 
VERDELEN
Steve Ronse, Voorzitter UNIZO 

West-Vlaanderen & Founding partner 

van Publius advocatenkantoor. 

2015 is maatschappelijk slecht ingezet. 

De aanslag in Parijs en het oprollen van 

een Belgisch terreurnetwerk deden ons 

schrikken. Toch mogen wij niet pessimistisch 

zijn in een grensoverschrijdende en 

internationale context. Tezelfdertijd mogen 

wij als ondernemers niet vergeten dat wij 

een rol te spelen hebben binnen de civiele 

maatschappij. Gebeurtenissen als in Parijs 

en Verviers moeten ons aan het denken 

zetten. UNIZO staat voor een open en 

democratische samenleving waarin er een 

evenwicht moet heersen tussen rechten en 

plichten. Een verantwoorde uitoefening van 

het recht op vrije meningsuiting, gekoppeld 

aan een verantwoorde uitoefening van het 

recht op godsdienstvrijheid zijn cruciaal. Een 

overdreven polemiek, vaak opgeklopt door 

diegenen die er direct of indirect belang bij 

hebben, is te allen tijde niet op zijn plaats. 

Laat ons dat goed voor ogen houden, want 

een maatschappij die niet genoeg meer 

verbindt en enkel verdeelt, is economisch 

desastreus.

→ In deze wisselcolumn komen de leden  

van de Raad van Bestuur van UNIZO  

West-Vlaanderen aan het woord met  

hun visie over maatschappelijke, 

ondernemend thema’s. 

Advies

Column
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S C A N  V O O R  U W  O P LO S S I N G

I T  P R O V I D E R  G R O U P  B V B A
B a r t  Ve r h e l s t  &  Ke v i n  D e m a n
S i n t - J a n s t r a a t  8 6 ,  8 7 0 0  T i e l t

i n f o @ i t p r o v i d e r. b e  -  Te l  + 3 2  ( 0 ) 5 1  4 0  9 8  6 3

W W W. I T P R O V I D E R . B E

YO U R  CLOUD  S O LU T I O N
VA N  T R A D I T I O N E E L  N A A R  C LO U D

Vo I P  CLOUD  S O LU T I O N
E E N  S L I M M E  O N L I N E  T E L E F O O N C E N T R A L E

 Geen extra verborgen kosten.

De cloud crasht nooit 
en is altijd up-to-date.

Bel altijd en overal met 
uw telefoon, smartphone, tablet of pc.

Geniet van een persoonlijke service. 
24 op 7.

Bel goedkoop naar 
binnen- en buitenland.

Ongelimiteerde uitbreidingsmogelijkheden 
voor uw telefonie.

Geniet van een persoonlijke service. 
24 op 7.

Werk vanuit elke locatie.
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Tips voor ondernemers van

Thierry Vandererfven

01. Wees geduldig 
“Niet elke organisatie maakt even snel 

beslissingen. Daar moet je mee leven. Je 

kan nooit verwachten dat alles verandert 

van vandaag op morgen. Ondernemen doe 

je met een langetermijnvisie.”

02. Analyseer je partners of  
klanten financieel 
“Ik ben zelf ook nog tegen de lamp 

gelopen, hoor. Twee jaar geleden moest ik 

hoogstpersoonlijk naar Dubai om er een 

klant een openstaande factuur te laten 

betalen. Het lukte.”

03. Zoek ondersteuning voor export 
“Klop aan bij Flanders Investment & Trade. 

Ze helpen internationale contacten leggen 

op beurzen, organiseren marktonderzoeken 

en zorgen voor subsidies voor bijvoorbeeld 

catalogi.”Volgens een recept van de 
buurvrouw bereidde vader 
Vandererfven in 1956 voor het 
eerst confituur. Die verkocht hij in 
de eigen delicatessenzaak. Zoon 
Thierry Vandererfven nam begin 
jaren negentig de kruidenierszaak 
over en zag toekomst in de 
confituur. Terecht, want Belberry 
Preserves is vandaag dankzij 
de artisanale marmelades een 
wereldwijd en snelgroeiend bedrijf.

Tien jaar geleden bedroeg de omzet van 

de KMO-laureaat 500.000 euro. Vorig 

jaar steeg dat tot twee miljoen euro en de 

prognose voor 2020 is vijf miljoen euro. Zelf 

als je weet dat de voorbije jaren Belberry 

Preserves steeds dertig procent groeide, 

is dat een ambitieuze doelstelling. “Als je 

wil ondernemen moet je blijven investeren”, 

zegt Thierry Vandererfven (46) die met 

zijn firma in mei naar een nieuw en groter 

bedrijfsgebouw verhuist in Kortrijk. “Ook 

als een investering niet opbrengt zoals 

verwacht, mag je niet wanhopen. We  

hebben al een klein museum aan 

investeringen en machines die niet meer 

bruikbaar zijn, maar zonder zouden we  

niet staan waar we vandaag staan.”  

KMO-laureaat Belberry Preserves

gaat de wereld rond

De filosofie bleef al die jaren identiek. 

Belberry Preserves profileert zich als een 

Belgisch kwaliteitsproduct en is enkel in 

speciaalzaken en luxehotels te vinden. “Een 

bewuste keuze, want zo steunen we de 

detailhandel.” 

Export

Pas in 2006 verkocht Vandererfven de 

ouderlijke delicatessenzaak om zich volledig 

op de confituren te concentreren. Vandaag 

zijn de honderddertig producten van 

Belberry Preserves – van azijn tot ketchup -  

verkrijgbaar in veertig landen wereldwijd. 

“Met wat ik nu weet, had ik de stap al veel 

eerder gezet. Ondernemen in België of 

internationaal is net hetzelfde. Enkel de 

taal is anders. Laat je op voorhand wel 

informeren over de gebruiken en tradities.  

Je wil niet ongewild een klant of partner 

tegen de borst stoten.”

→ www.belberry.com

“Als je wil 
ondernemen 
moet je blijven 
investeren.”
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Naast het feit dat MEET HET het allereerste 

franchise-netwerk voor landmeters 

wereldwijd is, is het ook een bedrijf gericht 

op vernieuwing. Deze jonge ondernemers 

blijven investeren in het innoveren van hun 

bedrijf en hun business.

 “Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe 

invalshoeken om onze onderneming te doen 

groeien. Onlangs hebben we een toestel 

aangekocht waarmee je een 3D-scan van 

een gebouw kan maken in een fractie van  

de tijd die we nodig hebben met de klassieke 

methodes. Daarnaast kunnen we aan  

de hand van 3D-printing ook meteen  

een maquette laten printen van het 

gescande gebouw. Een extra troef  

naar onze cliënten toe.” 

Maar MEET HET kijkt ook verder en wil ook 

andere sectoren gaan veroveren. “Onze core 

business is meten, maar waarom zouden 

we ons beperken tot wat we op vandaag 

in de landmeetkundige sector kennen? Zo 

exploreren we momenteel de mogelijkheden 

om ook kleinere zaken in te scannen en met 

behulp van een partner in 3D-printing  

te ‘printen’. 

Zo hadden we onlangs contact met een 

bedrijf dat massagetafels verkocht. 

Ze gingen op zoek naar een manier om 

hun verschillende massagetafels aan 

hun klanten te demonstreren. Klanten 

kunnen wel naar een showroom komen, 

maar is het niet veel interessanter om als 

vertegenwoordiger van elke tafel een klein 

model bij te hebben? Zo kan men reeds bij de 

klant zelf een demonstratie geven, zonder te 

zeulen met grote stukken. Probeer trouwens 

maar eens vijf massagetafels in je wagen te 

krijgen.” lacht Van Londersele nog. 

“Uiteindelijk blijven we steeds bij onze kern: 

meten. We maken een 3D-tekening van het 

object en we vertrouwen op partners om 

verder uit te werken. We geloven ook echt 

in het principe: ‘ Doe waar je goed in bent en 

besteed de rest uit’.” 

MEET HET werd trouwens door 

een Amerikaanse fabrikant van 

landmeetkundige apparatuur uitgekozen 

om een mobile mapping apparaat te gaan 

testen en mee te helpen aan de R&D van 

het toestel. Wereldwijd werden slechts 10 

bedrijven hiervoor uitgepikt.  

MEET HET staat dus zeker niet stil op  

vlak van innovatie. 

“Daarnaast werken we ook hard aan het 

optimaliseren van onze processen zowel 

intern als voor onze cliënten. Zo willen we 

graag webinars organiseren voor onze 

architect-cliënten. We willen ze leren hoe je 

aan de hand van de puntwolken die wij hen 

aanleveren zelf een 3D-tekening kunnen 

maken. Voor hen een voordeel wanneer 

ze aanpassingen willen maken. Voor ons 

een voordeel omdat wij ons weer kunnen 

focussen op het meten, onze core business.” 

 

MEET HET werd door UNIZO  

West-Vlaanderen verkozen tot  

Beloftevolle KMO 2014-2015.  

→ www.meet-het.be

“Doe waar 
je goed in bent 
en besteed  
de rest uit.”
Bram Van Londersele

MEET HET

Samenwerken 
is de sleutel tot
succes

Bram Van Londersele 
MEET HET - geassocieerde  
landmeters-experten

interview innovatie
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Bezoek Westfront 

bezoekerscentrum Nieuwpoort

UNIZO Nieuwpoort

25.11.14

Diplomauitreiking OndernemersForum

@RotorGroup 18.12.14

11.11.14
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Kaas-en wijnavond met  

voorstelling van Yvette Verbeest,  

expert zakelijke etiquette

UNIZO Lo-Reninge

Nieuwjaarsreceptie met Geert Bourgeois

UNIZO Groot Brugge

Under the bridge - Nieuwjaarsreceptie 

onder de spoorwegbrug

UNIZO Staden

Nieuwjaarsreceptie UNIZO Diensten 

Midden West-Vlaanderen

10.01.15

06.01.15

11.01.15

29.01.15

Nieuwjaarsreceptie met vernieuwd bestuur 

UNIZO Bavikhove-Hulste
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Wordt jouw 
ondernemersidee 
een hit? Test het 
met Go4Business. 
Het Agentschap Ondernemen heeft een 

traject uitgewerkt met de bedoeling om pre-

starters nog beter voor te bereiden op hun 

start. UNIZO werd gekozen om dit project 

concreet uit te rollen. 

De UNIZO-startersadviseurs Evy of Joost 

gaan de pre-starters begeleiden en coachen 

bij het opstellen van een ondernemingsplan. 

Er wordt een analyse gemaakt van de markt, 

de valkuilen en de opportuniteiten, maar 

ook van de toekomstige taken en andere 

diverse factoren van uw business idee. In 

het Go4Business-begeleidingstraject zorgt 

men voor een mix van individuele coaching, 

advies en workshops.

Aan het einde van de rit heb jij, met de 

ondersteuning van de startersadviseurs, 

een kwalitatief rapport opgemaakt over de 

haalbaarheid van jouw plannen en kun je 

met een degelijke basis aan de slag gaan. 

Zo ondersteunt UNIZO ook de pre-starters 

op weg naar een bloeiende onderneming.

 

→ www.go4business.be

UNIZO voor u

DE ECHTE 
VERRASSING ZIT 
BINNENIN!

In januari werden de cijfers en analyses 

bekend gemaakt van een onderzoek 

naar detailhandel in Vlaanderen. In 

West-Vlaanderen deed men dit in 

samenwerking met de Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappij (POM)  

met als titel “detailhandel: KERNzaak  

of toch detail?” Laat dit voor 2015 nu  

net een kernprioriteit zijn van UNIZO  

West-Vlaanderen. 

Panden worden in West-Vlaanderen 

steeds groter. De gemiddelde 

winkelvloeroppervlakte steeg in de 

periode 2008-2014 voor dagelijkse 

goederen met 10,7 m² en voor periodieke 

en uitzonderlijke goederen met 48,4 m². 

In dezelfde periode steeg zowel voor 

dagelijkse, periodieke als uitzonderlijke 

goederen het aantal ketens in de provincie 

met respectievelijk 4,4 %, 9,8 % en 7,8 %. 

Cijfers die het gevolg zijn van een fout 

gelopen vergunningsbeleid met focus op 

grote ketens in de stadsrand. De gevolgen 

zijn desastreus. De winkelleegstand steeg, 

vooral in de kernen, met 1,6 %.

Als UNIZO zijn we ervan overtuigd dat  

een ommekeer noodzakelijk is en er 

nu volop ingezet moet worden op 

kernversterkend beleid. De kernen  

moeten zich ontwikkelen tot bruisende  

en dynamische trekpleisters. Voor ons  

zit de echte verrassing binnenin!

→ www.unizo.be/westvlaanderen

HANNES VERSTRAETE photography

foto voor Atelier Noterman / Hannes Verstraete verzorgde ook de fotografi e van dit nieuwe Unizo-magazine

fashion ∙ company ∙ lifestyle
advertising ∙ people

www.hannesverstraete.com

TRAINING

ADVIES

COACHING
witte 
merels?

Creëer zelf
de zeldzame
witte toetsen
met de
bedrijfsgerichte
trainingen van SBM.

Meer over SBM, het trainingsaanbod en
de vele mogelijkheden tot partnership vindt u op www.sbmopleidingen.be

150129-101 SBM Adv Unizo 175 x 123.indd   1 30/01/15   10:14
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UNIZO ontwikkelt 
De Factuur
UNIZO voelde de nood van ondernemers 

voor een eenvoudige en betrouwbare 

facturatietool. In december 2014 werd 

dan ook ‘De Factuur’ gelanceerd. Met 

de factuur kunnen ondernemers op zeer 

eenvoudige wijze professionele facturen 

aanmaken in hun eigen huisstijl. De 

facturen worden online of via de post 

verstuurd. Klantenbeheer, overzichtelijke 

rapporten van openstaande facturen en 

snel rappels versturen behoren allemaal tot 

de mogelijkheden. 

→ www.defactuur.be

Factureer 
in vogelvlucht

spraakbesturing via Siri
2 formaten: 38mm en 42mm

3 modellen 

Digital

Apple Smartwatch 
beschikbaar vanaf april
Tim Cook, CEO Apple, kondigde, tijdens het 

bekendmaken van de kwartaalcijfers, aan dat de 

Apple Smartwatch, beschikbaar zou zijn vanaf 

april 2015. De Smartwatch werd in september 

vorig jaar al voorgesteld. Men is echter nog volop 

bezig aan de ontwikkeling er van. Het wordt vast 

opnieuw een technologisch hoogstandje. 

→ www.apple.com
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Autobaan 2c, 8210 Loppem
T: +32 (0)50 69 86 11

www.easypost.org

sk
in
n.
b
e

LEG UW POST
IN HANDEN VAN
EEN SPECIALIST

Laat EasyPost zich 
ontfermen over 
uw uitgaande post 
en win op alle 
vlakken: tijd, geld 
en efficiëntie.

Adv_Easypost_175x257.indd   1 06/02/15   16:41

Digital
Digitale klantenkaart 
is aan opmars bezig
Twee jaar geleden ontwikkelden 4 

jonge ondernemers een unieke, digitale 

klantenkaart die op termijn alle papieren 

klantenkaarten zou moeten gaan 

vervangen. Ze wonnen met het concept 

reeds talloze prijzen. Qustomer is dan 

ook aan een serieuze opmars bezig en 

heeft, vooral naar kleinere handelszaken 

toe, zijn meerwaarde. Één kaart werkt 

immers bij verschillende winkels en 

men kan via een management tool 

klantengegevens en statistieken 

bijhouden. Kortom meer gemak voor  

de klant en voor de handelaar. 

→ www.qustomer.com

1 klantenkaart 
voor heel Belgïe

Communiceer  
via Facebook met  
je medewerkers
Facebook heeft volop plannen om naast 

het “privé” Facebook-netwerk ook een 

netwerk uit te bouwen waar zakelijke 

gebruikers binnen een bedrijf kunnen 

communiceren. Het werkprofiel zal volledig 

gescheiden worden van het persoonlijk 

profiel van de medewerkers. Momenteel 

zit het project nog in testfase, maar 

binnenkort laat Facebook vast meer los.

facebook

©
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w
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VR 13.03
KORTRIJK

Workshop Business 
Model Canvas:  
de fundamenten  
van je ondernemings-
plan

VR 20.03
BRUGGE

Werkloos met Onder-
nemersambities 

 ZA 21.03
WINGENE

Nacht van de  
Ondernemers 

DO 26.03
ROESELARE

Ondernemerscafé

DI 17.03
HOUTHULST 
(JONKERSHOVE)

Een sterk verkoop- 
gesprek voeren 

WO 18.03
IEPER

Start Up TalkZA 14.03
HOOGLEDE

Jaarfeest

WO 18.02
KORTRIJK

WeConnect: Netwerk-
sessie voor Starters

DO 19.02
IZEGEM

Seminarie: “Goed 
voorbereid naar de 
fiscus” WO 25.02

BREDENE

Rock & Roll op je bord: 
van zebra tot meel-
worm 

WO 25.02
WEVELGEM

Een sterk verkoop- 
gesprek voeren 

DO 26.02
SIJSELE

Comedyshow met 
Walter Baele

DO 26.02
OOSTNIEUWKERKE

Jongerenevent 

DO 26.02
ROESELARE

Starten met uw  
eigen zaak 

DO 19.03
BRUGGE

Starten met uw  
eigen zaak 

DO 26.03
EERNEGEM

Pensioenopbouw - 
wettelijk vs  
aanvullende 

DO 26.03
ROESELARE

Starten met uw  
eigen zaak 

VR 27.02
BRUGGE

Workshop Timecheck 

VR 27.03
KORTRIJK

Workshop Timecheck 

ZA 28.03
OOSTNIEUWKERKE

Paasactie

ZA 28.02
HARELBEKE -  
KUURNE

UNIZO Harelbeke 
Nacht van de 03 DO 05.03

KORTRIJK

Starten met uw 
eigen zaak 

DI 10.03
OOSTENDE

Starten met uw 
eigen zaak 

DI 10.03
WAREGEM

Doe zaken met Stad 
en OCMW Waregem 

DO 12.03
BRUGGE 
(ST.-ANDRIES)

Een sterk verkoop- 
gesprek voeren 

WO 04.03
KOEKELARE

Modeshow UNIZO 
Koekelare 

DO 26.02
KORTRIJK

Contactdag  
Australië/Nieuw- 
Zeeland, Vietnam, 
Singapore & Maleisië 

Cashback geldig van 01/02/2014 tot 28/02/2015 en voor de 500 eerste klanten, bij elke nieuwe aankoop van een Nokia Lumia smartphone of tablet in combinatie met intekening op Microsoft Offi  ce 365 voor 12 maanden. Enkel geldig 
voor Unizo leden. Formulier voor terugbetaling beschikbaar bij een van de 7 gemachtigde verkooppunten (te vinden op unizo.be/korting). Om terugbetaald te worden, dient de klant een kopie van zijn Unizo lidkaart, zijn factuur van het toestel 
(via een Proximus verkoopkanaal) en de Proximusfactuur met betrekking tot Microsoft Offi  ce 365. binnen 60 dagen na de aankoop op te sturen naar dit adres: POSTKANTOOR SLW, ACTIE Nokia, PB 99, Sint-Lambrechtsstraat 139-143, 1200 
Sint-Lambrechts-Woluwe. Eén terugbetaling per klant. Niet cumuleerbaar met andere promoties (behalve onderstaande promotie). Gratis installatie geldig van 01/02/2014 tot 28/02/2015. Installatie door een technicus incl. activerings-
kosten (waarde € 106,62) voor elke nieuwe intekening op Offi  ce&Go Comfort, Maxi of Intense in een Bizz pack. Exclusief voor zelfstandigen en ondernemers die maximaal 18 maanden over een BTW nummer beschikken of voor Unizo leden. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties (behalve onderstaande de promotie). Bizz Smart XL Intense aanbieding geldig van 01/04/2014 tot en met 28/02/2015. Promo: -€ 15/maand op een Bizz Smart XL Intense of Bizz Smart Europe in 
een Bizz Pack met nieuwe Internet Offi  ce&Go (Comfort, Maxi, Intense). Aanbieding geldig voor de volgende Packs: Pack Internet Offi  ce&Go (Comfort, Maxi, Intense) met optie mobiele telefonie en TV, Bizz Pack Internet (Comfort, Maxi, Intense) + 
Telephony met opties mobiele telefonie en/of TV, Bizz Pack Internet (Comfort, Maxi, Intense) + Telephony VOIP met optie mobiele telephony en/of TV. Aanbieding beperkt tot de eerste 2000 zakelijke klanten en enkel geldig op de eerste simkaart. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties (behalve bovenstaande promotie). Installatie door een technicus van Offi  ce&Go Comfort, Maxi of Intense: € 106,62 (activeringskosten inbegrepen). Maximum 10 simkaarten en max 2 Bizz Packs per klant. 
Wij behouden het recht deze promotie aan te passen. Voor meer informatie ga naar proximus.be/bizzstarters

Altijd dichtbij

Met uw kantoor in
zakformaat bent u klaar
om erin te vliegen!

Staat u te trappelen om erin te vliegen? 
Dan geven wij u een zetje in de goede richting op 
www.unizo.be/kortingen en in deze advertentie.

Als Unizo-lid krijgt u

€ 206
korting!

€ 100
Terugbetaald

€ 100 terugbetaald op een Nokia Lumia-smartphone of
-tablet naar keuze in combinatie met Microsoft Offi  ce 365

Gratis 2 maanden Microsoft Offi  ce 365

Offi  ce&Go
Comfort

Proximus
Classic Line

Bizz Smart XL
Intense

Powered by Proximus

 

+ met uw Unizo-Starterspas:
€ 15 korting per maand op uw
alles-in-een-pack

€ 106,62
Voordeel

€ 15
korting/maand

€ 82
€97/maand

Als Unizo-lid krijgt u

€ 206
korting!Gratis installatie en activering

van uw internet Offi  ce&Go

Maak een afspraak met de Unizo-expert in uw buurt

Onze deelnemende shops: 

Sint-Andries Gistelsesteenweg 119 050 390 391
Torhout Oostendestraat 3 050 216 828

www.cctbizz.be - bizz@cctshops.be

Als slimme zaakvoerder moet u een echte duizendpoot zijn: u bent altijd bereikbaar,
uw e-mail kent geen sluitingstijd en uw klanten verwachten dat hun vragen worden 
beantwoord, nog voor ze zijn gesteld. Meer tijd besparen door overal zaken te doen?
U krijgt bij Belgacom een echt kantoor in zakformaat.
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Hands on, executive coach,
 met praktische bedrijfservaring.

business coach / team coach / peer coach / personal coach

www.siegfried-coaching.be
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