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E-business, crowdfunding, co-working
en tax shelter voor start-ups :
Wat stelt de boekhouder-fiscalist vast op het terrein?
Een exclusieve enquête gevoerd door het BIBF
Ter gelegenheid van de beurs “Ondernemen Brussel 2017” op 27 en 28 maart maakt het
Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) de resultaten bekend
van een enquête met als onderwerp “Sleuteltendensen, innovatie en ondernemers”.
928 boekhouders-fiscalisten (ofwel 1/6 van de leden van het Instituut) namen deel aan
deze peiling in de loop van de maand maart.
Mirjam Vermaut, Voorzitter van het BIBF: “Op het Instituut stelden we ons de volgende
vraag: vormen de concepten e-business, crowdfunding, co-working en tax shelter voor
start-ups een veel voorkomende realiteit voor de Belgische ondernemers? Of betreft het
een mythe? Door middel van een korte peiling hebben we ons een concreet beeld kunnen
vormen van wat de boekhouders-fiscalisten vaststellen in het werkveld.” Frédéric Delrue,
Ondervoorzitter van het BIBF : “In het dagdagelijkse leven werken de 6000 Belgische
boekhouders-fiscalisten nauw samen met de zelfstandigen en KMO’s en ze zijn zodoende
uitzonderlijk goed geplaatst om te weten wat er speelt in onze lokale en nationale
economie!”
De klassieke winkel als enig verkoopskanaal is een slechte optie
60% van de ondervraagde boekhouders-fiscalisten tellen onder hun klanten
ondernemers die actief zijn in de online verkoop. “In 2017 is de e-business niet langer een
onbeduidende trend in de economie. Het is een gevestigde waarde waarvan we ons bewust
moeten zijn.”, verklaart Mirjam Vermaut, Voorzitter van het BIBF.
We merken ook op dat volgens 88% van de deelnemers aan de enquête de beste
manier om een zaak uit te bouwen de combinatie van een klassieke winkel met verkoop
via het internet is. Slechts 1% van de ondervraagden bevelen het openen van enkel een
klassiek verkoopspunt aan.
Alternatieve vormen van bedrijfsfinanciering hebben de wind in de zeilen
Het BIBF bevroeg zijn leden eveneens over twee alternatieve vormen van
bedrijfsfinanciering: crowdfunding en tax shelter voor start-ups. 11% van de
ondervraagde boekhouders-fiscalisten antwoordden klanten te hebben die beroep
doen op crowdfunding en 16% verklaarden klanten te hebben die gebruik maken van
tax shelter voor start-ups. De voornaamste vaststelling is de volgende: de leden van het
BIBF menen dat deze alternatieve vormen van bedrijfsfinanciering (en vooral de
eerstgenoemde) een aanzienlijke toename zullen kennen. 60% van de ondervraagde
boekhouders-fiscalisten denkt dat het om een trend gaat die zal groeien in de toekomst.
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Co-working staat slechts in zijn kinderschoenen
Het beeld van de zelfstandige die alleen in zijn bureau werkt, maakt weldra deel uit van
het verleden! Volgens de enquête heeft 34% van de erkende boekhouders-fiscalisten
klanten die werken in een gedeelde werkruimte. Frédéric Delrue, Ondervoorzitter van
het BIBF: “En dit is slechts het begin! Volgens 66% van de leden van het BIBF zal deze
tendens groeien in de toekomst. We wedden er bovendien op dat de ontwikkeling van coworking aanleiding zal geven tot talrijke samenwerkingsverbanden tussen de ondernemers
van het land.”

Enquête “Sleuteltendensen, innovatie en ondernemers”
(928 deelnemers)
(peiling gevoerd in maart 2017)
Crowdfunding : doen uw klanten beroep op deze alternatieve vorm van
bedrijfsfinanciering?
Ja
11%
Neen
89%
2. Crowdfunding : denkt u dat het een groeiende trend zal zijn in de toekomst?
Ja
66%
Neen
34%
3. Tax shelter voor startups : doen uw klanten beroep op deze alternatieve vorm van
bedrijfsfinanciering?
Ja
16%
Neen
84%
4. Tax shelter voor startups : denkt u dat het een groeiende trend zal zijn in de toekomst?
Ja
51%
Neen
49%
5. Co-working : heeft u klanten die hun werkzaamheden uitvoeren in een gedeelde
werkruimte?
Ja
34%
Neen
66%
6.Co- working : denkt u dat het een groeiende trend zal zijn in de toekomst?
Ja
66%
Neen
34%
7. E-business : heeft u klanten die actief zijn in online handel?
Ja
60%
Neen
40%
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8. E-business : wat is volgens u de beste manier op dit moment om een online zaak te
beginnen?
Enkel online
11%
Een klassieke winkel
1%
Beiden tegelijk
88%

Over de erkende boekhouder(-fiscalist) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
De boekhouder-fiscalist BIBF is de bevoorrechte adviseur van zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije
beroepsbeoefenaars.
In België mogen enkel de personen die over een erkenning beschikken het beroep van boekhouder(-fiscalist) als
zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uitoefenen. Deze beroepsbeoefenaars dragen de titel van erkend boekhouder of
erkend boekhouder-fiscalist.
Sinds 1 juli 2013 kan een boekhouder die in loondienst of in overheidsdienst werkt, ook - op vrijwillige basis - lid worden
van het Instituut.
Het BIBF is een publiekrechtelijke instelling, opgericht bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1992 dat vervangen werd door de
Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
De opdracht van het Instituut bestaat erin het tableau van de beroepsbeoefenaars, erkende boekhouders(-fiscalisten) en
de lijst van de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) bij te houden. Dezen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen)
zijn bij wet gemachtigd om als zelfstandige beroepsbeoefenaars boekhouddiensten voor rekening van derden te
verrichten. Het Instituut heeft tevens als opdracht erop toe te zien dat de regels van de deontologie worden nageleefd,
zodat de opdrachten die aan zijn leden worden toevertrouwd tot een goed einde kunnen worden gebracht.
Daarnaast staat het BIBF ook in voor de organisatie van de stage, die leidt tot de wettelijke erkenning als erkend
boekhouder(-fiscalist).
Het Instituut telt meer dan 6000 leden en stagiairs.
www.bibf.be
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