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Voorwoord
Omdat de overheidsmaatregelen op gebied van financiering nog te weinig bekend zijn, 
brengt het Agentschap Innoveren & Ondernemen de belangrijkste financieringsmogelijkhe-
den en overheidsmaatregelen overzichtelijk in één brochure samen. Zo krijgt u een totaal 
beeld van de financieringsmaatregelen die momenteel beschikbaar zijn.

Tevens wordt in deze praktische brochure aandacht besteed aan tips bij het opmaken van 
een kredietdossier en bij de contacten met de kredietinstelling.

We hopen dat u na het lezen van deze brochure uw weg vindt naar de financiering van uw 
project. Voor meer informatie over steun en financieringsmaatregelen van de overheid kan 
u steeds bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen terecht.

www.vlaio.be
info@vlaio.be
Bel gratis 0800 20 555

http://www.agentschapondernemen.be
mailto:info%40agentschapondernemen.be?subject=
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Deel 1: Leidraad bij uw 
zoektocht naar financiering
1. Inleiding
Wie een project wil realiseren heeft daarvoor de nodige 
fondsen nodig. Meestal zal het budget dat de onder-
nemer daarvoor zelf beschikbaar heeft ontoereikend 
zijn. Vandaar dat de ondernemer in eerste instantie op 
zoek zal gaan naar bancaire financiering. Enkele tips 
vooraf om met de bank in contact te treden zijn terug 
te vinden in onderstaand hoofdstuk.

Voor sommige ondernemingen is het bancair krediet 
echter moeilijker toegankelijk waardoor zij zullen 
moeten zoeken naar andere financieringsmethoden of 
overheidshulp. Hierover vindt u verderop in dit hoofd-
stuk meer info.

2. Tips waarop u moet letten bij uw contact met de bank
1. Financier uw onderneming op de juiste wijze!
Bij de zoektocht naar de juiste financiering dient 
ervoor gezorgd te worden dat de gekozen financie-
ringsvorm overeenstemt met de looptijd van de finan-
cieringsbehoefte. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand 
om investeringen in materieel te financieren met een 
investeringskrediet op lange termijn. Kortetermijnfinan-
cieringsmiddelen (kaskrediet, straight loans,…) mogen 
enkel gebruikt worden voor kortetermijnbehoeften.

Voorzie ook best een overschot aan langetermijnfi-
nanciering, zodat ook een deel van de kortetermijnbe-
hoeften gefinancierd kunnen worden met permanent 
aanwezige middelen. De reden hiervoor is bijvoorbeeld 
dat de voorraden niet aan een constante snelheid 
roteren, hetzelfde geldt ook voor de openstaande 
klantenvorderingen, die niet telkens exact op vervaldag 
worden vereffend. Ondernemingen hebben met andere 
woorden ook behoefte aan bedrijfskapitaal of werk-
kapitaal, dat het best deels wordt gefinancierd door 
langetermijnmiddelen.

2. Optimaliseer uw behoefte aan 
bedrijfskapitaal!
Mogelijk moet u minder financieren indien u uw nood 
aan bedrijfskapitaal optimaliseert. Door een betere 
interne organisatie kan de behoefte aan bedrijfskapi-
taal verlaagd worden. 

Het lijkt heel evident, maar toch zondigen vele onder-
nemingen tegen volgend basisprincipe: factureer tijdig 
en volg uw debiteuren strikt op. Dit zorgt er niet alleen 
voor dat uw facturen sneller geïnd raken, maar komt 
ook professioneel over bij uw klanten. Ook het voor-
raadbeheer verloopt vaak niet optimaal: ga na hoeveel 
voorraad vereist is en vermijd om teveel voorraad 
aan te kopen. En eveneens mag u niet vergeten dat 
ook de betalingstermijnen van uw leveranciers niet 
onbelangrijk zijn bij het vaststellen van de behoefte 
aan bedrijfskapitaal. Onderhandel daarom interessante 
betalingstermijnen met uw leveranciers.

3. Kom met een goed project en geef zoveel mo-
gelijk zekerheid over uw terugbetaalcapaciteit! 
Om financiële partners te overtuigen is een goed on-
dernemingsplan onontbeerlijk. Het ondernemingsplan 
omschrijft duidelijk de plannen van de onderneming: 
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welke activiteiten wenst men in welke markt te rea-
liseren? De ondernemer geeft dit weer aan de hand 
van een omgevingsanalyse en een hieraan gekoppeld 
commercieel, organisatorisch en financieel plan. 

Het financiële luik geeft een duidelijk overzicht van de 
investeringen, de kosten en de opbrengsten die worden 
voorzien. Worden er voldoende financiële middelen 
geraamd en is de terugbetaling van vreemde middelen 
haalbaar? Antwoorden op deze vragen dient de bank te 
kunnen terugvinden in uw ondernemingsplan, waarbij 
u best ook een kasplan per maand toevoegt.

Gebruik het “Startkompas” van het Agentschap Inno-
veren & Ondernemen (www.vlaio.be/startkompas) als 
basis voor de opmaak van uw ondernemingsplan. Het 
startkompas brengt de haalbaarheid van uw project in 
kaart. Voor het opmaken van een financieel plan kan u 
een beroep doen op uw boekhouder. Daarna werkt u 
uw plan verder uit aan de hand van de aanbevelingen 
in de “Leidraad voor het opstellen van een onderne-
mingsplan”. Deze publicatie kan u terugvinden op de 
website www.vlaio.be, selecteer vervolgens bij publica-
ties “starten met een onderneming”.

4. Toon aan dat u er zelf in gelooft!
Voor andere kapitaalverschaffers is de mate waarin 
u bereid bent om zelf ook met eigen middelen te 
investeren in uw project één van de meest cruciale 
beoordelingscriteria. Weet ook dat een bank meestal 
stevige waarborgen vraagt. U kan door onderpand en 
voldoende eigen inbreng, de prijs van uw krediet druk-
ken aangezien het risico voor de bank zal dalen (over 
de Bazel II en III-normen vindt u meer info in Bijlage 1 
achteraan deze brochure). 

Tevens kan door adequate inzet van de overheidsin-
strumenten die ter beschikking staan, het risico voor de 
bank worden ingeperkt.

5. Toon aan dat u een goede, betrouwbare 
ondernemer bent!
Wees open in uw communicatie met uw bank of andere 
kapitaalverschaffer. Een goed opgevolgde relatie met 
uw bankier smeedt banden tussen beide partijen. Meld 
zeker wijzigingen in het beleid van uw onderneming, 
rapporteer over uw jaarrekening, geef aan waarom u 
bepaalde targets niet heeft gehaald en welke actie u 
hieromtrent wenst te ondernemen, …

Zorg ervoor dat elk document voor uw bank correct en 
volledig is, van uitstekende kwaliteit is en op tijd wordt 
ingeleverd. Veel banken gaan ervan uit dat er iets fout 
zit, als bepaalde gegevens over de huidige situatie van 
de kredietnemer ontbreken. Dit kan gevolgen hebben 
voor uw inschaling in een ratingcategorie en misschien 
zelfs als “alarmsignaal” worden opgevat.

6. Meer onzekerheid door een langere looptijd!
Bij de berekening van de prijs houden bijna alle banken 
rekening met de looptijd van een krediet. Langere 
looptijden brengen grotere onzekerheden met zich 
mee, waardoor de interestpercentages van kortlopende 
kredieten gewoonlijk lager zijn dan voor langlopende 
kredieten. Ook hier speelt het Bazel II-akkoord en in 
de toekomst het Bazel III-akkoord een rol (zie Bijlage 
1). In het algemeen neigen banken ertoe om alleen 
aan kredietnemers met een goede rating langlopende 
kredieten te verstrekken.

http://www.agentschapondernemen.be/startkompas
http://www.agentschapondernemen.be
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7. Maak op maat gesneden kredietovereenkom-
sten door bijzondere afspraken!
Door bijzondere afspraken op te nemen in de kredie-
tovereenkomst (ook wel “convenanten” genoemd) kan 
rekening gehouden worden met de mogelijkheden van 
de kmo en de vereisten aan de zijde van de bank. Het 
toegestane maximumpercentage schulden, de rentabi-
liteitsdrempel en de minimale liquiditeit zijn typische 
zaken die in convenanten geregeld worden. 

In een convenant kan bijvoorbeeld worden vastgelegd 
dat de bank het recht heeft om het contract voortijdig 
op te zeggen als het eigen vermogen van een krediet-
nemer onder een bepaald peil zakt. Hierdoor neemt 
het risico van de bank af en kan de bank misschien 
akkoord gaan met een langere looptijd.

8. Stel een goed kredietdossier samen!
Veel projecten sneuvelen op voorhand bij de bank 
doordat de ondernemer enkel met een berekening 
komt over de investering die hij wil uitvoeren. 

Banken hebben, zeker voor ietwat grotere projecten 
echter veel meer nodig om een risico-inschatting te 
kunnen maken. In Bijlage 2 achteraan in de brochure 
vindt u een checklist die u kan helpen bij de opmaak 
van een kredietdossier.

9. Bekijk of er alternatieven zijn!
Bij het zoeken naar de beste financieringsvoorwaarden 
wint u best zoveel mogelijk informatie in over alle 
mogelijke en alternatieve opties. In het vervolg van deze 
brochure hopen wij u hierin reeds een beetje wegwijs 
te kunnen maken. Er zijn maatregelen om de behoefte 
aan krediet te verminderen (zoals leasing en factoring) 
en alternatieven voor krediet (mezzaninefinanciering, 
durfkapitaal, overheidsfinanciering, …). 
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3. Mogelijke financieringsbronnen en hoe de overheid hier op 
inspeelt
Er bestaan veel soorten financieringsvormen en over-
heidsmaatregelen die financiering ondersteunen. Het 
Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft specialisten 
in huis die u in deze gehele waaier kunnen wegwijs 
maken en die gericht op uw project de meest geschikte 
maatregelen kunnen uitfilteren en een optimale finan-
cieringsmix voorstellen.

Het project FINMIX van het Agentschap Innoveren & 
Ondernemen biedt u de mogelijkheid om uw project 
voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. 
Deze experten beoordelen uw project en adviseren 
u over de meest aangewezen financieringsmix. In dit 

panel zetelen vertegenwoordigers van de banken, 
overheids- en private risicokapitaalverschaffers, de 
Innovatiecentra en de bedrijvenorganisaties Unizo en 
Voka (p. 50).

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de 
verschillende financieringsbronnen. Daaraan wordt 
steeds gekoppeld welke overheidsinitiatieven bestaan 
om de toegang tot dit bepaald financieringskanaal te 
vergemakkelijken. Vooral de levenscyclus waarin een 
onderneming zich bevindt heeft een invloed op de 
financieringsmogelijkheden van de onderneming:

(gebaseerd op Roberts, 1991)

Start-up Initiële groei Sterke groei

Eigen middelen +  
“Family, Friends & Fools”

Business Angels

Zaai- en risicokapitaal

Bankleningen

Beursintroductie
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Een startende onderneming zal vooral moeten terug-
grijpen naar eigen kapitaal aangezien banken voor 
starters, omwille van beperkte kredietwaardigheid, 
veelal enkel investeringen financieren mits voldoende 
zekerheden. 

Groeiende ondernemingen die nood hebben aan 
financiële middelen kunnen gemakkelijker beroep doen 
op vreemd vermogen. Aangezien het eigen vermogen al 
is aangegroeid, ligt het risico voor de kredietinstellingen 
veel lager dan bij een starter, zeker indien de investe-
ring past in de continuïteit van de activiteiten.

Voor nieuwe activiteiten of innovatieve projecten met 
een sterk groeipotentieel dient meestal de weg gezocht 
naar risicokapitaal, aangezien banken in verhouding te 
weinig zekerheden zullen vinden.

3.1 Eigen inbreng

Eigen inbreng is belangrijk voor het verkrijgen van 
externe financiering. De inbreng van eigen middelen 
zegt namelijk iets over de risico’s die men als onderne-
mer bereid is te nemen en over het vertrouwen in het 
slagen van de onderneming. Immers, indien u zelf als 
ondernemer geen middelen in uw zaak zou stoppen, 
waarom zouden derden dan daartoe bereid zijn? Eigen 
geldmiddelen zijn eveneens noodzakelijk omdat zij een 
buffer vormen om eventuele tegenslagen op te vangen. 

Hoeveel eigen inbreng exact noodzakelijk is varieert van 
sector tot sector, doch er kan van uit gegaan worden 
dat u minimaal 10% en in regel eerder 20 à 40% van 
uw project met eigen middelen zou moeten financieren.

Eigen inbreng in een vennootschap kan zowel in geld 
als in natura gebeuren. Ook kan de ondernemer aan 
zijn eigen firma geld lenen (rekening-courant). Mits 
blokkering gedurende een bepaalde periode kan deze 
lening als eigen middelen worden beschouwd.

OVERHEIDSSTEUN
 - Via de notionele interestaftrek is het mogelijk 
om fictieve interesten op eigen vermogen in te 
brengen en zo het fiscaal resultaat te verlagen. 
Boekhouders passen deze steunmaatregel bijna 
steeds automatisch toe. Meer informatie kan 
u terugvinden in de subsidiedatabank van de 
ondernemer: www.subsidiedatabank.be.

3.2 Family, Friends & Fools

Bij gebrek aan voldoende eigen middelen kan u in 
eerste instantie trachten om mensen uit uw omgeving 
(de zogenaamde Family, Friends & Fools) bij uw project 
te betrekken en hen te overtuigen om geld ter beschik-
king te stellen. Dit kan ten eerste door hen medeaan-
deelhouder te maken: zo worden zij mede-eigenaar van 
uw onderneming en zorgen zij mee voor eigen inbreng 
(zie 3.1.).

Een andere mogelijkheid is dat deze personen het geld 
aan de ondernemer lenen: deze middelen zullen door 
andere schuldeisers als quasi eigen vermogen worden 
beschouwd indien de geldschieter deze lening ‘achter-
gesteld’ verklaart t.o.v. deze schuldeisers.1 Belangrijk 
is steeds om hierbij op voorhand goede afspraken te 
maken.

OVERHEIDSSTEUN
 - de WINWINLENING stimuleert particulieren met 
een fiscaal voordeel om geld te ontlenen aan 
kleine en middelgrote ondernemingen (p. 20).

 - Via het Tax shelter voor startende onderne-
mingen kunnen particulieren genieten van een 
belastingsvermindering van 30 of 45% indien 
zij rechtstreeks investeren in het kapitaal van 
startende vennootschappen.(p. 22)

1 Een achtergestelde lening is een lening die bij liquidatie 
van de onderneming als één van de laatste in de rij van ver-
plichtingen (net voor het terugbetalen van het maatschappe-
lijk kapitaal) wordt terugbetaald. Het voordeel is dat dit type 
leningen wordt aanzien als quasi eigen vermogen in plaats van 
vreemd vermogen, wat een betere voorstelling van de verhou-
ding tussen eigen middelen en vreemd vermogen geeft (hogere 
solvabiliteitsratio). Hierdoor daalt het risico voor de andere 
schuldeisers en wordt het klassiek bankkrediet toegankelijker. 
Zowel de winwinlening als de leningen van PMV/Z zijn achter-
gestelde leningen. 
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3.3 Crowdfunding

Crowdfunding, vrij vertaald “financiering door de 
menigte (the crowd)” is een alternatieve vorm van 
financiering, waarbij o.m. (startende) ondernemers, die 
moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financie-
ringskanalen, een eerste deel van de benodigde finan-
ciering online bij het grote publiek kunnen inzamelen 
om vervolgens aan te kloppen bij de professionele 
investeerders.

Het principe van Crowdfunding verloopt als volgt: 
een internetplatform biedt online een overzicht van 
bedrijfsprojecten die op zoek zijn naar financiering. 
Vindt het project tijdens een vooropgestelde tijdspe-
riode weerklank, dan krijgt het een aantal ‘believers’ 
achter zich. Deze believers zullen (kleine) geldsommen 
investeren in het project. Indien een vooropgesteld 
bedrag binnen de deadline wordt opgehaald, dan is het 
crowdfundingproject geslaagd en wordt het geld door 
het internetplatform aan de ondernemer overgemaakt.

Afhankelijk van de opbrengstobjectieven van de 
investeerder kunnen we verschillende types van Crowd-
funding onderscheiden:

 >  Donatie en sponsoring. De investeerder is bereid 
zijn geld te schenken, ter ondersteuning van een 
project dat hem aanspreekt. Dat zijn investering 
rendeert, is geen noodzaak. De motivatie voor dit 
type crowdfunding is voornamelijk sociaal.  
Bijvoorbeeld artistieke projecten, liefdadigheidspro-
jecten, ...;

 > Reward-based en voorverkoop. Dit is een variant 
op het donatiemodel. De investeerder is nog steeds 
bereid zijn geld te schenken, maar in ruil voor deze 
donatie zal de donateur een niet-financiële belo-
ning krijgen. Bijvoorbeeld een nieuwe cd, concert-
ticket. ...;

 > Schuldfinanciering via leningen. De investeerder 
is bereid zijn geld te lenen in ruil voor een belofte 
tot terugbetaling en een vooraf overeengekomen 
intrest;

 > Participatie via aandelen. De investeerder is bereid 
in een onderneming te investeren zonder belofte 
tot terugbetaling, maar in ruil voor een deel in de 
winst (bv. door aandeelhouder van een onderne-
ming te worden, equity crowdfunding).

De financieringsvoorwaarden van het project zullen 
door de initiatiefnemer toegelicht worden op het 
internetplatform. Meestal gaat het over de financiering 
van kleinere projecten.

Crowdfunding biedt een winwinsituatie voor zowel de 
onderneming als voor de investeerder (believer): de 
onderneming vindt niet alleen toegang tot het nodige 
kapitaal maar wordt ook professioneel begeleid door 
het internetplatform dat optreedt als fondsenwerver. 
Bovendien kan de ondernemer via het platform aftoet-
sen of zijn idee aanslaat.

Het crowdfundingplatform Crofun heeft een sam-
nwerkingsakkoord getekend met PMV, waardoor de 
geldschieters van projecten die op dat platform worden 
opgenomen, onder bepaalde voorwaarden ook in 
aanmerking kunnen komen voor het fiscale voordeel 
van de winwinlening. 

Crowdfundingprojecten kunnen zowel van commerciële 
als van sociale aard zijn:

 > een ondernemer die een project wil opstarten, 
maar onvoldoende startkapitaal heeft en daarom 
aandelen uitgeeft;

 > een zanger die geld wil ophalen voor de financie-
ring van een cd, en de fans terugbetaalt voor zover 
de cd-verkoop winst oplevert;

 > een sociale organisatie die geld zoekt voor de 
financiering van een school in een derdewereldland 
en daartoe een laagrentende lening uitgeeft.

Meer informatie over crowdfundinginitiatieven kan u 
terugvinden in de publicatie “Overzicht van risicokapi-
taalverschaffers 2016” van het Agentschap Innoveren & 
Ondernemen. Deze publicatie kan u terugvinden op de 
website www.vlaio.be, selecteer vervolgens bij publica-
ties “Financiering”. Op dezelfde website vindt u onder 
het thema financiering (financieringsbronnen) meer 
informatie terug.

http://www.agentschapondernemen.be/content/overzicht-van-de-risicokapitaalverschaffers-vlaanderen
http://www.agentschapondernemen.be/content/overzicht-van-de-risicokapitaalverschaffers-vlaanderen
http://www.agentschapondernemen.be
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3.4 Bancaire financieringsvormen

Bij de bank kan u terecht voor leningen op zowel korte 
(< 1 jaar) als lange (> 1 jaar) termijn. 

De belangrijkste producten op korte termijn zijn: 

 > Kaskredieten hebben als doel om kortstondige te-
korten, door periodiek terugkomende liquiditeitste-
korten in de exploitatiecyclus van de onderneming, 
op te vangen. De kostprijs wordt bepaald door een 
provisie op de toegestane kredietlijn die verkregen 
wordt en de rente op de werkelijk opgenomen 
bedragen. Het is een soepele, maar relatief dure 
kredietvorm. 

 > Vaste voorschotten (straight loans) overbruggen 
liquiditeitstekorten die inzake looptijd en omvang 
vooraf gekend zijn. Er wordt met andere woorden 
een vast bedrag met een vooraf bepaalde rente-
voet voor een vooraf bepaalde duurtijd (< 1 jaar) 
geleend.

 > Een overbruggingskrediet is een kortlopend krediet 
voor de voorfinanciering van gegarandeerde inkom-
sten in de toekomst. Tijdelijke liquiditeitstekorten 
kunnen hiermee worden opgevangen. De zekerheid 
van de toekomstige inkomsten zal grondig aange-
toond moeten worden. Meestal zal de kredietgever 
de inpandgeving van gegarandeerde inkomsten 
vragen.

Bedrijfskapitaalkredieten dienen voor de financiering 
van het werkkapitaal van een onderneming. Dit soort 
krediet wordt doorgaans aangegaan voor een middel-
lange termijn. Het is een interessante tool voor onder-
nemingen waarbij de tijd tussen productie en verkoop 
zeer lang is.

Investeringskredieten (termijnkredieten) zijn langeter-
mijnkredieten. De te betalen rente kan op voorhand 
vastgelegd worden of er kan geopteerd worden voor 
variabele formules. Banken brengen deze langetermijn-
kredieten onder verschillende varianten en commerciële 
benamingen.

OVERHEIDSSTEUN 
 - via de KMO-COFINANCIERING van PMV/Z kan 
een banklening gecombineerd worden met een 
achtergestelde lening bij de overheid (p. 24).

 - Via het INVESTERINGSKREDIET EIB kent de Euro-
pese overheid een rentekorting toe op investe-
ringskredieten afgesloten bij EIB-partnerbanken 
(p. 26).

 - Ook zonder banklening kunnen bepaalde 
doelgroepen rechtstreeks bij de overheid een 
specifieke lening bekomen:

 - DE IMPULSKREDIETEN VAN HEFBOOM (p. 33) en 
de MICROKREDIETEN VAN MICROSTART richten 
zich op zelfstandigen die geen toegang hebben 
tot bankkrediet (p. 34).

Banken vragen ook steeds meer zekerheden vooraleer 
zij bereid zijn krediet te verlenen. Deze kunnen worden 
ingeroepen wanneer de financiële verbintenissen niet 
worden nagekomen. Zekerheden kunnen ingedeeld 
worden in vier grote categorieën: zakelijke, persoonlijke, 
semi-zakelijke en morele zekerheden.

 > Zakelijke zekerheden zijn wettelijke voorkeurregels 
die op bepaalde eigendommen gelden en die aan 
de schuldeiser voorrang verlenen op de realisa-
tieprijs van de goederen. Er bestaan drie soorten 
zakelijke waarborgen:

 • Het pand, bijvoorbeeld de inpandgeving van 
een handelszaak, waarbij alle goederen die deel 
uitmaken van het handelsfonds, zowel de im-
materiële bestanddelen (goodwill, het merk, de 
firmanaam, het recht op huur,…) als de materi-
ele bestanddelen (meubilair, inrichting, de voor-
raad ten belope van 50% van hun waarde,…) 
in pand worden gegeven. Ook handsgoederen 
op zich en schuldvorderingen kunnen in pand 
worden gegeven.

 • Het voorrecht: is een zakelijke zekerheid, die 
een wettelijk ’recht van voorrang’ geeft op de 
goederen waarop zij betrekking hebben. Dit 
noemt men ook wel subrogatie.

 • De hypotheek: het recht op onroerende goede-
ren, gevestigd als waarborg voor de voldoening 
van een verbintenis.
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 > Bij persoonlijke zekerheden wordt aan een tweede 
debiteur gevraagd om zich akkoord te verklaren een 
aangegane schuld terug te betalen indien de eerste 
schuldenaar insolvabel blijkt te zijn. 
Voorbeelden zijn: de gewone borgstelling, de 
hoofdelijke en ondeelbare (solidaire) borgstelling 
(elke borgsteller kan voor het volledige bedrag 
van de schuld worden aangesproken) en akte van 
loonafstand.

 > Semi-zakelijke zekerheden zijn waarborgen waarbij 
men steunt op de persoonlijke verbintenis van 
de ondertekenaar, maar waarbij tegelijkertijd de 
mogelijkheid of het recht wordt verkregen tot het 
vestigen van een zakelijke waarborg bijvoorbeeld 
het verstrekken van een volmacht tot het vestigen 
van een zakelijke zekerheid meerbepaald: hypothe-
cair mandaat en volmacht tot het nemen van een 
inschrijving op het handelsfonds.

 > Morele zekerheden: Bij deze waarborgen steunt 
men enkel en alleen op de verbintenis (het ‘woord’ 
of de eerbaarheid) van een persoon om zijn ver-
plichtingen na te komen. Voorbeelden hiervan zijn: 
de verbintenis om een bepaald onroerend goed niet 
te verkopen of in hypotheek te geven, de letter of 
intent (waarbij de moedermaatschappij zich garant 
stelt voor de aflossing van de schulden van haar 
filiaal). De financiële instelling is afhankelijk van 
de eerlijke houding van de kredietnemer of zijn 
moraliteit bij het nalezen van een belofte.

OVERHEIDSSTEUN
 - via de WAARBORGREGELING TOT € 1,5 MILJOEN 
kan de Vlaamse overheid via PMV/Z tot 75% van 
uw krediet waarborgen tot een bedrag van € 1,5 
miljoen (p. 35).

 - via de WAARBORGREGELING BOVEN € 1.5 
MILJOEN kan de Vlaamse overheid via PMV tot 
80% van uw krediet waarborgen, voor waarborg-
bedragen van meer dan € 1,5 miljoen (p. 38).

In het verleden was het vaak zo dat de lokale bankier 
van de ondernemer een beslissing kon nemen over het 
al dan niet toekennen van een krediet. Door interne 
reorganisaties en het invoeren van de Bazel II normen 
(waardoor aan iedere onderneming een rating wordt 
toegekend: zie p. 52) is dit steeds minder het geval.

Beslissingen worden nu sneller op een hoger niveau 
binnen de bank genomen.

OVERHEIDSSTEUN 
 - de Vlaamse KREDIETBEMIDDELAAR kan na een 
kredietweigering in individuele dossiers tussen-
beide komen (p. 29).

3.5 Niet-bancaire financieringsvormen

Onderstaande financieringsvormen kunnen los van de 
bank bekomen worden:

Leasing 
Leasing, ook wel financiële leasing of financieringshuur 
genaamd, is een vorm van financiering waarbij de lea-
singgever op aanwijzen van een klant (de leasingnemer) 
een bepaald investeringsgoed koopt en verhuurt aan de 
leasingnemer gedurende een vooraf bepaalde periode, 
die overeenstemt met de vermoedelijke duur van het 
bedrijfsgebruik van het investeringsgoed. 

De leasinggever blijft het eigendomsrecht op het goed 
behouden en blijft bijgevolg de juridische eigenaar, ter-
wijl de leasingnemer het gebruiksrecht verkrijgt en dus 
beschouwd wordt als economische eigenaar, waardoor 
hij het goed mag afschrijven. De leasingnemer betaalt 
een periodieke huurvergoeding. Bovendien voorziet 
het leasingcontract ten behoeve van de leasingnemer 
de mogelijkheid om op het einde van de termijn de 
eigendom van het investeringsgoed te verwerven (= 
aankoopoptie).

Financiële leasing onderscheidt zich van renting (= 
gewone verhuring) of operationele leasing (= verhuring 
door de producent zelf). Een belangrijk onderscheid 
tussen financiële en operationele leasing is dat er bij 
deze laatste op het einde van de leasingperiode geen 
aankoopoptie is.

Leasing biedt aan ondernemingen een manier om het 
gebruik van bedrijfspanden, goederen en apparatuur te 
financieren, zonder zelf de zware investeringen te moe-
ten doen. De meest gebruikelijke objecten van leasing 
zijn wagens, machines en computermaterieel. 
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Voor ondernemingen in volle expansie die hun be-
drijfskapitaal of werkkapitaal zo groot mogelijk willen 
houden kan dit nuttig zijn. Bijkomend voordeel is dat 
bij leasing zowel de aanschafprijs als de btw worden 
gefinancierd, terwijl bij een gewone kredietvorm 
enkel een deel tot maximaal de aanschafprijs wordt 
gefinancierd.

OVERHEIDSSTEUN
 - via de WAARBORGREGELING TOT € 1.5 MILJOEN 
kan de Vlaamse overheid via PMV/Z tot 75% van 
uw leasing waarborgen tot een bedrag van € 1,5 
miljoen (p. 35).

 - via de WAARBORGREGELING BOVEN € 1.5 
MILJOEN kan de Vlaamse overheid via PMV tot 
80% van uw krediet waarborgen, voor waarborg-
bedragen van meer dan € 1,5 miljoen (p. 38).

Factoring
Factoring is een financieringsvorm waarbij de onderne-
ming haar volledige of een gedeelte van haar klanten-
bestand overdraagt aan een factormaatschappij m.a.w. 
de onderneming “verkoopt” haar verkoopsfacturen aan 
de factormaatschappij die zorgt voor de incassering 
van vorderingen op vervaldag. 

De factormaatschappij zal vooraleer zij de schuldvor-
deringen overneemt eerst een analyse naar de krediet-
waardigheid van de openstaande klanten uitvoeren 
aangezien zij met de schuldvorderingen ook het risico 
van betaald te worden op de vervaldag overneemt. Wie 
beroep doet op deze dienstverlening krijgt met zeker-
heid zijn facturen uitbetaald op de vervaldag. 

Alhoewel factoring een dure dienstverlening is kan deze 
dienstverlening interessant zijn voor ondernemingen 
met een hoge omzet (minimaal €250.000 à €500.000).

ESCO’s
Samenwerken met een ESCO of Energy Service Com-
pany biedt kmo’s heel wat mogelijkheden om zonder 
zorgen te besparen op hun energiefactuur. Toch is deze 
alternatieve manier van energie besparen nog onbe-
kend bij vele Vlaamse bedrijven.

ESCO’s (Energy Service Companies) treden meer en 
meer op de voorgrond om bedrijven te ‘ontzorgen’ 
wat betreft hun energiegerelateerde investeringen. In 

eerste instantie zorgen ze voor de inbreng van techni-
sche know-how, maar in veel gevallen kunnen ze ook 
de financiering van de investering op zich nemen. De 
investering en eventuele onderhoudskosten worden 
jaarlijks door het bedrijf aan de ESCO afbetaald met 
middelen die vrijkomen door de gerealiseerde ener-
giebesparing. Er zijn clausules mogelijk die de esco 
belonen als de besparing groter uitvalt dan voorzien, 
en beboeten indien ze lager is. Interessant is dat het 
bedrijf niet meteen hoeft te beschikken over kapitaal 
om te kunnen investeren in een niet-kernactiviteit zoals 
energievoorziening en energiegebruik. Meer informatie 
kan u terugvinden op www.vlaio.be/esco.

3.6 Risicokapitaal

Niet voor elke financieringsbehoefte kan een onderne-
ming terecht bij de banken. Soms is het risico te hoog 
of zijn er te weinig waarborgen voorhanden. In dit 
geval kan de onderneming mogelijk te rade gaan bij 
een risicokapitaalverschaffer. Die zal het risicokapitaal 
inbrengen via een tijdelijke aandelenparticipatie, via 
een achtergestelde lening of via de intekening op een 
obligatielening (al dan niet converteerbaar) die door de 
onderneming wordt uitgegeven. Deze financieringsvorm 
verstevigt het eigen vermogen.

Wel dient opgemerkt te worden dat niet elke onder-
neming in aanmerking komt voor risicokapitaal. De 
onderneming moet voldoende groeipotentieel kunnen 
voorleggen waardoor ze een hoger dan gemiddeld 
rendement kan realiseren. Meestal berekenen de 
risicokapitaalverschaffers hun verwachte rendement op 
basis van de verwachte meerwaarden bij verkoop van 
hun aandelen.

Heel belangrijk voor de risicokapitaalverschaffer is ook 
dat de leiding van het bedrijf in handen is van een 
goed managementteam. Om een risicokapitaalverschaf-
fer aan te trekken zullen in eerste instantie een execu-
tive summary (samenvatting) en een ondernemingsplan 
onontbeerlijk zijn. Heeft u hierover vragen dan kan u 
contact opnemen met het FINMIX-team van het Agent-
schap Innoveren & Ondernemen (www.finmix.be).

http://www.vlaio.be/esco
http://www.finmix.be
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De voornaamste kenmerken van risicokapitaal zijn:

 > de tussenkomst is tijdelijk, gemiddeld zeven jaar. 
Op het moment dat een risicokapitaalverschaffer 
instapt, zullen steeds de mogelijkheden van exit 
bekeken worden; 

 > in principe worden er geen waarborgen gevraagd;
 > de onderneming waarin een participatie wordt 

genomen moet de structuur van een nv hebben;
 > naast kapitaal biedt de risicokapitaalverschaffer 

ook managementondersteuning.

De risicokapitaalverschaffers kunnen worden opgedeeld in:

 > overheidsmaatschappijen (zie kader hiernaast);
 > privémaatschappijen;
 > business angels (privé-personen).

Een overzicht van al deze maatschappijen die in Vlaan-
deren actief zijn op de kmo-markt kan u terugvinden 
in een afzonderlijke brochure “Overzicht van risicokapi-
taalverschaffers 2016” van het Agentschap Innoveren & 
Ondernemen. Deze publicatie kan u terugvinden op de 
website www.vlaio.be/publicaties selecteer vervolgens 
“financiering”.

Tenslotte kunnen ondernemingen die daar rijp voor 
zijn een beursintroductie overwegen.

OVERHEIDSSTEUN
 - Het netwerk BAN VLAANDEREN fungeert als 
bemiddelaar/coördinator tussen een netwerk 
van business angels en beloftevolle ondernemers, 
op zoek naar risicokapitaal (p. 40).

 - Indien een business angel, aangesloten bij een 
Business Angel netwerk, investeert in uw onder-
neming, dan kan aanvullend een KMO-COFINAN-
CIERING van PMV/Z worden aangevraagd (p. 24).

 - LRM verstrekt risicokapitaal aan beloftevolle 
Limburgse ondernemingen (p. 41).

 - PMV verstrekt risicokapitaal aan innovatieve en 
snel groeiende ondernemingen met een duur-
zaam concurrentievoordeel (p. 40).

 - In opdracht van de Vlaamse overheid beheert 
GIMV o.m. volgend fonds, gericht op een bepaald 
segment van de markt: GIMV-XL fonds (p. 43). Dit 
fonds zit echter in een fase waarin enkel nog 
vervolginvesteringen mogelijk zijn.

 - Ook de federale overheid heeft een aantal 
fondsen die actief zijn op de risicokapitaalmarkt: 
FPIM (p. 42), BMI (p. 44) en BIO (p. 45)..

Via onderstaande overheidsinitiatieven wordt de 
markt van het risicokapitaal ondersteund: 

 - via ARKIMEDES kunnen erkende private inves-
teringsfondsen extra middelen verkrijgen voor 
investeringen in Vlaamse kmo’s (p. 48).

 - FINMIX, een project van Agentschap Innoveren & 
Ondernemen, geeft de ondernemer die op zoek 
is naar risicokapitaal de mogelijkheid om zijn 
project voor te stellen aan een panel van finan-
cieringsexperten (p. 50).

3.7 Mezzaninefinanciering

De term mezzanine komt uit de bouwwereld en 
betekent tussenverdieping. Mezzaninefinanciering ziet 
men financieel ook als zodanig: de lening ligt tussen 
het bankkrediet en risicokapitaal. Het is een achterge-
stelde lening waarbij elementen van schuld en eigen 
vermogen worden gecombineerd. Meestal is het een 
aan warrants gekoppelde lening met een looptijd van 
vijf tot tien jaar. 

Warrants geven de verstrekker van de mezzaninefi-
nanciering het recht om een vooraf overeengekomen 
percentage van het aandelenkapitaal te kopen tegen 

http://www.agentschapondernemen.be/content/overzicht-van-de-risicokapitaalverschaffers-vlaanderen
http://www.agentschapondernemen.be/content/overzicht-van-de-risicokapitaalverschaffers-vlaanderen
http://www.agentschapondernemen.be/publicaties
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een vooraf bepaalde prijs, bijvoorbeeld wanneer de 
onderneming naar de beurs gaat of verkocht wordt.

Aangezien voor deze lening geen waarborgen worden 
gevraagd van de kredietnemer is mezzaninefinanciering 
een stuk duurder dan een gewone banklening. De 
lening wordt op haar vervaldag in één keer afbetaald. 
Tussentijdse aflossingen zijn niet nodig, maar de onder-
neming moet voldoende liquiditeiten genereren om de 
rentekosten te kunnen dragen.

Mezzaninefinanciering is een vaak gebruikt instrument 
voor buy-outs, waarbij het huidige management de 
onderneming overneemt. Ze kan ook de leemte tussen 
bankleningen en eigen vermogen vullen in het geval van 
een management buy-in, de introductie van een nieuwe 
productlijn of een nieuw distributiekanaal, of zelfs voor 
interne groei.

OVERHEIDSSTEUN
 - PMV-BEDRIJFSLENINGEN zijn financieringsoplos-
singen op maat met een lange looptijd voor 
kmo’s en grote ondernemingen die zowel achter-
gesteld als niet-achtergesteld kunnen zijn (p. 46).
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3.8 Schema overheidsmaatregelen volgens 
levensfase onderneming

Zoals u in het schema op p. 9 kon vaststellen heeft de 
levensfase van het bedrijf een invloed op de klassieke 
financieringsinstrumenten.

Ook het overheidsinstrumentarium kan per levensfase 
van de onderneming worden ingedeeld, zoals u in 
bovenstaand schema kan vaststellen. Detailinformatie 
van al deze maatregelen kan u terugvinden in deel 2 
van deze brochure.

Kmo-cofinanciering PMV/Z
€7.500 - 350.000

PMV-Bedrijfsleningen
€ 350 0000-5 miljoen

PMV Risicokapitaal
€500 0000-20 miljoen 

Be
dr

ag
 le

ni
ng
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Stadium onderneming

pré-start start-up eerste groei stabiele groei

FPIM
> €2,5 miljoen

ARKimedes
< €1,5 miljoen

Winwinlening 
< €200.000Startlening+ PMV/Z €5.000 - 100.000

Impulskrediet 
€5.000 - 25.000

microStart €500 - 15.000

        Tax shelter 
< €250.000
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Deel 2: Overheidsmaatregelen

1. Hoe overheidssteun uw financiering kan vergemakkelijken: 
een voorbeeld
Zoals u reeds kon vaststellen, bestaan er veel over-
heidsmaatregelen op gebied van financiering, waarvan 
we hierna een volledige opsomming geven. Niet alle 
producten zijn echter voor iedereen van toepassing zo-
dat het nalezen van al deze fiches u mogelijk teveel van 
uw doel afleidt, met name het zoeken naar de meest 
gepaste maatregel. De hiernavolgende overzichtstabel 
kan u helpen bij het selecteren van de meest gepaste 
maatregel.

Om u aan te tonen hoe overheidsmaatregelen een 
gunstige rol kunnen spelen in de vergemakkelijking 
van uw financiering, pikken we er even 2 van de meest 
courante maatregelen uit die voor de meeste kleine 
ondernemingen van belang kunnen zijn: met name de 
goedkope achtergestelde leningen van PMV/Z en de 
Waarborgregeling van PMV/Z. 

Beide maatregelen kunnen gekoppeld worden in één 
dossier zodat uw risicosituatie voor de bank aanzienlijk 
kan verbeteren. Voor beide maatregelen is uw bank-
instelling een belangrijke partner, zodat u dit thema 
best met hen bespreekt tijdens uw aanvraag voor 
kredietverlening.

Voorbeeld: koppeling Achtergestelde lening 
PMV/Z met Waarborgregeling PMV/Z 
 > Uitgangssituatie:

 • investeringsproject van bestaande onderne-
ming: €350.000;

 • ondernemer kan zelf een inbreng doen van 
€40.000 en zoekt nog financiering voor het 
saldo.

   Bank wordt gevraagd om €310.000 te  
  financieren.

Dit is voor de bank een moeilijke situatie, 
aangezien:
 • Slechte verhouding eigen middelen t.o.v. 

bancaire lening;
 • Onvoldoende waarborgen op dergelijk 

leningsbedrag.

 > Dankzij KMO-FINANCIERING (p. 24) + WAARBORG-
REGELING (p. 35):
 • Eigen middelen: €40.000;
 • Kmo-cofinanciering van PMV/Z: €160.000  

(4 maal de eigen inbreng);
 • Bank: moet slechts €150.000 financieren en kan 

zich voor deze lening indekken door beroep te 
doen op de overheidsborg ten belope van max. 
€112.500 (75%). Opgelet deze waarborg heeft 
wel een kostprijs tot gevolg voor de onderne-
mer (p. 35).

 > Conclusie: zowel de solvabiliteit alsook de waarborg-
situatie zijn grondig verbeterd door deze overheids-
tussenkomsten . Hou rekening met deze mogelijkhe-
den bij de opmaak van uw financieel plan.
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2. Overzichtstabel

 
overheidsstimulans

 
instantie

 
levensfase

grootte 
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beoogde 
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beperking!

pr
é-

st
ar

te
r

st
ar

te
r 

st
ar

tf
as

e 
vo

or
bi

j

kl
ei

n

m
id

de
lg

ro
ot

gr
oo

t

ei
ge

n 
in

br
en

g

FF
F

ba
nk

en

ris
ic

ok
ap

ita
al

zi
e 

pa
gi

na

Winwinlening PMV/Z X X X X X 20

Tax shelter starters Federale overheid X X X X 22

Kmo-cofinanciering PMV/Z X X X X X X 24

Europese financierings-
mogelijkheden

EIB -EIF - EFSI X X X X X 26

Vlaamse 
Kredietbemiddelaar

Agentschap Innoveren & 
Ondernemen

X X X X X X 29

Startlening + PMV/Z X X X X X 30

Impulskredieten Hefboom X X X X X 33

Microkrediet microStart X X X X X 34

Waarborgregeling tot 
€1,5 miljoen

PMV/Z X X X X X X 35

Waarborgregeling 
boven €1,5 miljoen

PMV X X X X X 38

BAN Vlaanderen BAN Vlaanderen X X X X X X 40

LRM LRM X X X X X X X Limburglink 41

FPIM FPIM X X X X 42

GIMV XL - Fonds GIMV X X X grote 
groeibedrijven

43

BMI BMI X X X X X buitenlands 
project

44

BIO BIO X X X X X X buitenlands 
project

45

ARKimedes PMV X X X X X 48

Finmix Agentschap Innoveren & 
Ondernemen

X X X X X X X 50

Finmix Internationaal FIT i.s.m. Agentschap 
Innoveren & Ondernemen

X X X X X X X buitenlands 
project

51
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Uit voorgaande tabel blijkt dat er enkele vrij courante 
overheidsmaatregelen beschikbaar zijn (die meestal via 
uw bankinstelling zelf dienen te worden aangevraagd). 
Andere maatregelen spelen in op niches en zijn dus niet 
voor iedereen interessant. 

In het navolgend hoofdstuk hebben wij dan ook de 
maatregelen opgesomd per steunverlenende instelling 
en ingedeeld naargelang algemeen gebruik of selectieve 
doelgroep.

3. Family, Friends & Fools
3.1  WINWINLENING 

Wat houdt deze maatregel in
Met de Winwinlening van PMV/Z wil de Vlaamse over-
heid particulieren fiscaal aanmoedigen om geldmidde-
len ter beschikking te stellen aan kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s).

Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een 
looptijd van 8 jaar tot €50.000 leent aan een Vlaams 
bedrijf, krijgt hierop jaarlijks een belastingverminde-
ring, gekoppeld aan een eventuele fiscale recuperatie 
indien de kredietnemer het bedrag niet kan terugbe-
talen. Een kredietnemer kan zo tot een bedrag van 
€200.000 Winwinleningen aangaan met een maximum 
van €50.000 per kredietgever. 

PMV/Z is sinds 13 mei 2016 het overkoepelende merk 
voor de Startlening+, Kmo-cofinanciering, Winwinlening 
en de Waarborgregeling, dat behoort tot de PMV-groep. 
Door deze vier producten te groeperen legt PMV/Z de 
nadruk op de financieringsoplossing die de combinatie 
van de verschillende producten mogelijk maakt.

Wie komt in aanmerking als kredietnemer
Deze maatregel richt zich enkel tot kmo’s die voldoen 
aan volgende definitie:

 > met minder dan 250 werknemers;
 > waarvan ofwel de jaaromzet niet hoger is dan €50 

miljoen, ofwel het balanstotaal niet hoger is dan 
€43 miljoen;

 > die voldoet aan een vastgelegd zelfstandigheids-
criterium (niet meer dan 25% van het kapitaal of 
de stemrechten mogen in het bezit zijn van één of 
meerdere grote ondernemingen).

Bij de toepassing van deze criteria wordt rekening 
gehouden met eventuele partner- en verbonden onder-
nemingen van het betrokken bedrijf. 

Hierdoor zullen gegevens van gelieerde bedrijven 
opgeteld moeten worden. Een onderneming die één van 
deze criteria overschrijdt, wordt beschouwd als grote 
onderneming. De voornaamste exploitatiezetel dient in 
Vlaanderen gelegen te zijn.

Vzw’s zijn ook toegelaten indien zij kunnen beschouwd 
worden als een kmo. Hiervoor is een gehele of gedeel-
telijke commerciële activiteit vereist. Ook in bijberoep 
kan men van een Winwinlening genieten, op voorwaar-
de dat u een ondernemingsnummer heeft of minstens 
aangesloten bent bij een sociale kas voor zelfstandigen.

Wie komt in aanmerking als kredietgever
Op de datum waarop de Winwinlening gesloten 
wordt, moet de kredietgever voldoen aan de volgende 
voorwaarden:

 > moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening 
afsluit buiten het kader van zijn handels- of 
beroepsactiviteiten;

 > deze natuurlijke persoon moet in het Vlaamse 
Gewest zijn gevestigd of, indien het een inwoner 
betreft van een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte, gelokaliseerd zijn in het 
Vlaamse Gewest voor de toepassing van de belas-
ting van niet-inwoners;

 > mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;
 > als de kredietnemer een zelfstandige is, dan mag 

de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk 
samenwonende partner van de kredietnemer zijn;

 > als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan 
de kredietgever geen aandeelhouder zijn van die 
rechtspersoon, noch benoemd zijn of optreden 
als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar 
mandaat binnen die rechtspersoon. Evenmin mag 
de echtgenoot of de wettelijk samenwonende 
partner van de kredietgever aandeelhouder zijn of 
benoemd zijn of optreden als zaakvoerder, be-
stuurder of een vergelijkbaar mandaat binnen die 
rechtspersoon.
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Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening mag 
de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere 
Winwinlening.

Bedrag van het fiscaal voordeel voor de 
kredietgever
Het fiscaal voordeel voor de kredietgever bestaat uit:

 > enerzijds een jaarlijkse belastingvermindering voor 
de hele looptijd van de lening: 
 • Als berekeningsbasis wordt genomen het 

rekenkundig gemiddelde van alle uitgeleende 
bedragen op 1 januari en op 31 december van 
het belastbare tijdperk, met een maximum van 
€50.000 per belastingplichtige;

 • De belastingvermindering bedraagt 2,5% van 
de berekeningsbasis (wat neerkomt op een 
maximum van €1.250 per jaar).

 > en anderzijds de mogelijkheid tot een eenmalige 
belastingvermindering ingeval een gedeelte van 
de Winwinlening niet wordt terugbetaald. Deze 
belastingvermindering bedraagt 30% van de hoofd-
som van de lening die definitief is verloren gegaan 
(bijvoorbeeld bij faillissement, ontbinding, veref-
fening, …).

Voorwaarden
De belangrijkste eigenschappen zijn:

 > het is een achtergestelde lening, zowel ten aanzien 
van bestaande als van toekomstige schulden;

 > met een looptijd van 8 jaar. De kredietgever 
en kredietnemer kunnen kiezen uit volgende 
aflossingsmogelijkheden: 
 • terugbetaling in één keer na 8 jaar;
 • maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaande-

lijkse of jaarlijkse aflossingen;
 > een eenmalige vervroegde terugbetaling van het 

openstaande saldo is eveneens mogelijk.
 > het totale bedrag dat in hoofde van de kredietgever 

in het kader van één of meer Winwinleningen aan 
één of meer kredietnemers uitgeleend wordt, kan 
ten hoogste €50.000 bedragen;

 > het totale bedrag, in hoofdsom, dat één kredietne-
mer in het kader van één of meer Winwinleningen 
kan ontlenen van kredietgevers bedraagt ten 
hoogste €200.000;

 > de interesten moeten betaald worden op de 
overeengekomen vervaldagen en worden berekend 
door het bedrag van de lening te vermenigvuldigen 

met de rentevoet die is vastgelegd in de akte. Deze 
rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke 
rentevoet die van kracht is op de datum waarop 
de Winwinlening gesloten wordt, en mag niet lager 
zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet. 
In 2016 bedraagt deze maximale rentevoet 2,25%.

Aanvraagprocedure
De Winwinlening moet worden vastgesteld in een 
(onderhandse of notariële) akte, opgesteld aan de hand 
van een akte en aflossingstabel die beschikbaar zijn op 
www.pmvz.eu/winwinlening. De akte en aflossingstabel 
moeten in 3 exemplaren worden opgesteld, waarvan 
één bestemd is voor elke partij, en één ondertekend 
origineel moet worden bezorgd aan Waarborgbeheer 
nv, een dochter van PMV.

Binnen 3 maanden nadat de Winwinlening gesloten is, 
bezorgt de kredietgever één van de originele exempla-
ren van de ondertekende akte en aflossingstabel aan 
Waarborgbeheer, die op zijn beurt binnen de maand na 
ontvangst van deze akte nagaat of aan alle voorwaar-
den is voldaan. Indien dit zo is gaat Waarborgbeheer 
over tot registratie van de akte. De registratie bestaat 
uit het toekennen van een nummer aan de Winwinle-
ning en het opnemen van de lening in een register.

Binnen een week na registratie van de akte zal PMV/Z 
de kredietgever schriftelijk op de hoogte brengen van 
de registratie.

Matchmaking en crowdfunding
Wanneer u in uw directe omgeving niet kunt terugval-
len op een kredietgever bestaan er private initiatieven 
die optreden als tussenpersoon tussen kredietgever 
en -nemer. Enerzijds kan dit via matchmaking 
platform Winwinner - www.winwinner.be (voorna-
melijk voor ondernemingen met een grote sociale of 
ecologische meerwaarde) en anderzijds via hetcrowd-
funding platform Crofun - www.crofun.com.

Contact
PMV/Z
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 52 77
F 02 229 52 31
info@pmvz.eu
www.pmvz.eu

http://www.pmvz.eu/winwinlening
http://www.winwinner.be
http://www.crofun.com
http://www.pmvz.eu
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3.2  TAX SHELTER VOOR STARTENDE 
ONDERNEMINGEN  

Wat houdt deze maatregel in
Particulieren kunnen genieten van een belastingvermin-
dering van 30 of 45% indien zij rechtstreeks investeren 
in het kapitaal van startende vennootschappen (onder-
nemingen jonger dan 4 jaar). Een vennootschap kan zo 
maximaal €250.000 ophalen tijdens zijn bestaan. De 
investeerder mag per jaar max. €100.000 investeren. De 
investeerder is verplicht de aandelen minimum 4 jaar 
aan te houden. De tax shelter geldt voor investeringen 
die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd.

De vermindering is ook mogelijk voor investeringen via 
een crowdfunding platform of startersfonds. 

Wie komt in aanmerking 
De investering moet gebeuren naar aanleiding van de 
oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van 
een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na de oprich-
ting ervan. 

Wanneer de activiteit van de vennootschap bestaat 
uit de voortzetting van een activiteit die voorheen 
werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of 
een andere rechtspersoon, wordt de vennootschap, 
geacht te zijn opgericht op het ogenblik van de eerste 
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen 
(natuurlijk persoon) of op datum van neerlegging van 
de oprichtingsakte (rechtspersoon).

Er zijn geen beperkingen naar activiteitensector waarin 
de onderneming actief is. Bepaalde ondernemingen zijn 
echter uitgesloten:

 > Management- of bestuurdersvennootschappen;
 > Vennootschappen die worden opgericht in het ka-

der van een fusie of splitsing van vennootschappen;
 > Beleggings-, thesaurie- of 

financieringsvennootschappen;
 > Vennootschappen die hun belangrijkste inkomsten 

halen uit vastgoed;
 > Vennootschappen die reeds dividenden hebben 

uitgekeerd;
 > Beursgenoteerde vennootschappen:

Deze maatregel richt zich tot kleine vennootschappen 
die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

Definitie kleine vennootschap: Voor het aanslagjaar 
dat verbonden is met het belastbaar tijdperk waarin 
de kapitaalinbreng wordt gedaan, moet het gaan om 
een kleine vennootschap die voor het laatst afgesloten 
boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria 
overschrijdt:

 >  jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 
werknemers;

 >  jaaromzet, exclusief btw: €9.000.000;
 >  balanstotaal: €4.500.000;

Wanneer meer dan één van de criteria worden over-
schreden of niet meer worden overschreden, heeft dit 
slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvol-
gende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in 
vanaf het daaropvolgende boekjaar.

De criteria moeten op geconsolideerde basis worden 
bekeken wanneer het gaat om een moedervennoot-
schap of om een vennootschap die behoort tot een 
consortium.

Een vennootschap die zijn activiteit start, en dus niet 
beschikt over deze cijfers, moet de criteria bij het begin 
van het boekjaar te goeder trouw schatten.

Het fiscaal voordeel is bij directe investering of investe-
ring via een erkend crowdfundingplatform hoger voor 
kleine vennootschappen die onder de voorwaarden van 
een micro-vennootschap vallen:

Een microvennootschap is een kleine vennootschap 
met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaaraf-
sluiting geen dochtervennootschap of moedervennoot-
schap is en die niet meer dan één der volgende criteria 
overschrijden:

 >  jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10 
werknemers;

 >  jaaromzet, exclusief btw: €700.000;
 >  balanstotaal: €350.000.

Meer details over deze voorwaarden kan u terugvinden 
op de website van Financiën.

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=8fd07a00-690c-427e-8cfc-e1efb0fac20b&documentLanguage=NL#een
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Wie komt in aanmerking als investeerder
De investeerder is een natuurlijk persoon die “recht-
streeks” investeert in de vennootschap, via een crowd-
funding platform of via een starterfonds, en moet 
voldoen aan volgende voorwaarden:

 > De investeerder is verplicht de aandelen die hij 
heeft volstort minimum 4 jaar aan te houden (niet 
van toepassing bij o.m. een faling). In geval van een 
vrijwillige uitstap gedurende de eerste vier jaar zal 
het fiscaal voordeel worden terugbetaald in verhou-
ding met het aantal maanden tussen de uittreding 
en het 4de jaar.

 > Zowel de familieleden van de oprichters als de 
werknemers van de onderneming kunnen dit fiscaal 
voordeel verkrijgen als ze in de startende onderne-
ming investeren.

 > De inbreng van kapitaal door de bedrijfsleider zelf 
of de bestuurders van de vennootschap kan niet 
in aanmerking komen voor de toepassing van de 
tax shelter-regeling. Het gaat om zaakvoerders, 
bestuurders, vereffenaars, gelijksoortige functies 
en zelfstandige directeurs. Deze uitsluiting is ook 
van toepassing op personen die onrechtstreeks 
een functie van bedrijfsleider uitoefenen als vaste 
vertegenwoordiger van een andere vennootschap 
of door tussenkomst van een andere vennootschap 
waarvan deze personen aandeelhouders zijn.

De investeerder (belegger) kan maximum €100.000 per 
jaar via de tax shelter-regeling investeren. De maximale 
participatie in het kapitaal die in aanmerking komt 
voor het fiscaal voordeel, bedraagt 30%. Als de voor-
melde drempel van 30% wordt overschreden, wordt de 
belastingvermindering beperkt tot een investering ten 
belope van de eerste 30%.

Fiscaal voordeel voor de investeerder
Voor een directe investering of investering via een 
crowdfunding platform (erkend door de FSMA) is de 
belastingvermindering afhankelijk van de omvang van 
de vennootschap bij de fondsenwerving:

 > de belastingvermindering bedraagt 30% van het 
geïnvesteerde bedrag in kleine vennootschappen;

 > de belastingvermindering bedraagt 45% van het 
geïnvesteerde bedrag in micro-vennootschappen.

De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar noch 
overdraagbaar.

Voor een investering in een starterfonds zal de 
belastingvermindering van toepassing zijn in het 
inkomstenjaar waarin het fonds zijn investeringen heeft 
gedaan. De belastingvermindering bedraagt 30% van 
het geïnvesteerde bedrag in het start-up compartiment.

De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar noch 
overdraagbaar.

Bijkomende voorwaarden
 > De investering moet gebeuren in aandelen op naam 

die door de vennootschap nieuw zijn uitgegeven 
naar aanleiding van haar oprichting of van een 
kapitaalverhoging.

 > De inbreng moet in geld worden gedaan en volledig 
volstort zijn. Een inbreng in natura is dus niet mo-
gelijk evenals schuldeffecten en andere financiële 
instrumenten (options, warrants,…).

 > De investering moet gebeuren binnen de 48 
maanden:
 • naar aanleiding van de oprichting van de 

startende vennootschap;
 • of naar aanleiding van een kapitaalverhoging 

binnen de 4 jaar na de oprichting van de 
vennootschap. 

 > Als u de aandelen van een startende vennootschap 
binnen de 48 maanden na de aanschaffing ervan 
vervreemdt, zal een deel van de belastingverminde-
ring worden teruggenomen.

 > De verkoop van reeds bestaande aandelen komt 
niet in aanmerking.

 > Een vennootschap kan maximum €250.000 opha-
len via de tax shelter-regeling tijdens haar bestaan.

 > Er worden geen specifieke voorwaarden opgelegd 
wat betreft de besteding van de opgehaalde gelden. 
Deze opgehaalde gelden mogen wel niet aange-
wend worden om dividenden uit te keren, aandelen 
van andere vennootschappen te verwerven of om 
leningen af te sluiten.
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Aanvraagprocedure
De belastingvermindering wordt slechts behouden 
op voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving 
van zijn aangiften in de inkomstenbelastingen van de 
volgende 4 belastbare tijdperken het bewijs levert dat 
hij de betrokken aandelen of rechten van deelneming 
in een erkend startersfonds nog in zijn bezit heeft. 

Contact Informatie
Bijkomende informatie over deze maatregel kan u 
terugvinden op de website van Financiën (zie Fiscale 
en juridische databank (Fisconetplus > inkomstenbelas-
tingen > Administratieve richtlijnen en commentaren > 
FAQ).

FOD Financiën
Contactcenter
Koning Albert II-laan 33 bus 25 
1030 Brussel 
T 02 572 57 57
financien.belgium.be 

4. Bancaire financieringsvormen
4.1 Kredieten op lange termijn

4.1.1  KMO-COFINANCIERING 

Wat houdt deze maatregel in
De KMO-cofinanciering van PMV/Z is een achtergestelde 
lening van maximum €350.000, bestemd voor starters 
en bestaande ondernemingen. De lening wordt altijd 
gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van 
een bank of investeringsfonds waarmee PMV/Z een 
samenwerkingsovereenkomst heeft, ofwel van een of 
meerdere business angels, van wie er minstens één 
lid is van BAN Vlaanderen. Een cofinanciering door 
meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk. De 
cofinancier moet instaan voor minstens 20% van de 
globale financieringsbehoefte. PMV/Z komt tussen voor 
maximaal 50% van de globale investeringsbehoeften.  

PMV/Z is sinds 13 mei 2016 het overkoepelende merk 
voor de Startlening+, Kmo-cofinanciering, Winwinlening 
en de Waarborgregeling dat behoort tot de PMV-groep. 
Door deze vier producten te groeperen legt PMV/Z de 
nadruk op de financieringsoplossing die de combinatie 
van de verschillende producten mogelijk maakt.

Wie komt in aanmerking
De KMO-cofinanciering is bedoeld voor natuurlijke 
personen en/of rechtspersonen. 

Als aanvrager woont u in het Vlaamse Gewest of is 
uw maatschappelijke zetel er gevestigd, en kunt u 
investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt 

uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in 
het Vlaamse Gewest, maar investeert u in het Vlaamse 
Gewest, dan komt dit ook in aanmerking.

Voor natuurlijk personen (zelfstandige, zaakvoerder of 
bestuurder van een onderneming, uitoefenaar van een 
vrij beroep of stagiair in het kader van de uitoefening 
van een vrij beroep), geldt dat zij zich moeten vestigen 
als zelfstandige in hoofdberoep om een beroep te kun-
nen doen op de KMO-cofinanciering.   

Enkel ondernemingen die beantwoorden aan de Euro-
pese kmo-definitie kunnen beroep doen op een lening 
bij PMV/Z:

 > Tewerkstelling van minder dan 250 voltijdse 
equivalenten 

 > Jaaromzet van maximum €50 miljoen en/of een 
balanstotaal van maximum €43 miljoen

 > Geen deel uitmaken van een groep die geen kmo 
is op basis van de regels van de partner- en ver-
bonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 
25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 
6/5/2003)

Een onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd 
indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren 
niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerk-

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=8fd07a00-690c-427e-8cfc-e1efb0fac20b&documentLanguage=NL#findHighlighted
http://financien.belgium.be
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stelling, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal 
voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer 
bereikt, komt PMV/Z niet tussen, ook al zijn de andere 
criteria niet overschreden. 

Vzw’s kunnen in aanmerking komen voor zover zij min-
stens de helft van hun inkomsten behalen uit normale 
economische activiteiten.

Wat komt in aanmerking
De KMO-cofinanciering is bestemd voor de financiering 
van uw materiële, immateriële en financiële investe-
ringen, evenals voor de financiering van uw behoefte 
aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of 
uitbouw van uw activiteit.

PMV/Z financiert enkel nieuwe investeringen (ook 
vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) 
maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering 
van verbintenissen bij andere kredietinstellingen, noch 
voor herfinanciering of betaling van andere bestaande 
schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande 
schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment 
van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV/Z niet 
als een bestaande schuld.

Voor uw investeringen in onroerende goederen komt 
PMV/Z enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het 
onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het 
beroepsgedeelte van uw onroerend goed moet blijken 
uit een expertiseverslag. PMV/Z komt niet tussen voor 
vastgoed dat u (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsma-
tig verhuurt.

Investeringen voor Onderzoek & Ontwikkeling zijn in 
principe uitgesloten, behalve voor bestaande onderne-
mingen met een gezonde financiële structuur en goede 
rendabiliteit in het kader van de uitbreiding van hun 
activiteiten.

U kunt met de KMO-cofinanciering ook de overname 
van een (deel van een) handelsfonds financieren, dan 
wel de overname van de aandelen van een bestaande 
vennootschap. In dat laatste geval moet u de meerder-
heid van de aandelen overnemen of meerderheids-
aandeelhouder worden,  en moet de overnemer het 
dagelijks beheer uitoefenen.

De terugbetalingscapaciteit moet aangetoond zijn op 
het einde van het 2e jaar (3e jaar ingeval van cofinan-
ciering door business angels, waarvan er minstens 1 lid 
is van BAN Vlaanderen).

Door de Europese de-minimis regelgeving kan PMV/Z 
leningaanvragen voor volgende doeleinden niet 
aanvaarden:

 > transportsector: leningen voor de financiering van 
rollend materieel bestemd voor vervoer van goede-
ren voor rekening van derden (financiering van een 
autobus, ambulance, taxi is wel toegelaten); 

 > landbouwactiviteiten; 
 > financieringsaanvragen gericht op export (bijvoor-

beeld verkoopkantoor in het buitenland). 

Tradingactiviteiten komen niet in aanmerking voor 
financiering door PMV/Z.

Voorwaarden
Het maximumbedrag van de KMO-cofinanciering is 
gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:

 > 4 maal de eigen inbreng;
 > €350.000.

Uw eigen inbreng moet minstens 10% van de globale 
investering bedragen. De tussenkomst van de cofinan-
cier (bank, investeringsfonds, business angel) moet 
minstens 20% van de globale investeringsbehoefte  
bedragen.

PMV/Z komt tussen voor maximaal 50% van de globale 
investeringsbehoeften.

Een Winwinlening komt in aanmerking als eigen 
inbreng, net zoals een achtergestelde lening, onder 
bepaalde voorwaarden. Het minimumbedrag van de 
KMO-cofinanciering is €7.500.

De looptijd van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 
jaar, en hangt ook af van de aard van uw investering. 
De looptijd van de begeleidende cofinanciering mag 
hoogstens 2 jaar korter zijn dan de looptijd van de 
KMO-cofinanciering.



26

De intrestvoet die PMV/Z toepast, is gelijk aan de IRS-
intrestvoet (basisintrestvoet op de markt voor inves-
teringskredieten) voor de betrokken looptijd +0.53%, 
met een minimum van 3%. De IRS-intrestvoet wordt 
wekelijks vastgesteld en kan dus schommelen. Is er een 
verschil tussen de intrestvoet op het moment van de le-
ningovereenkomst, en het moment van de opmaak van 
de akte, dan garandeert PMV/Z u de laagste intrestvoet 
van de twee. Deze intrestvoet is vast voor de volledige 
looptijd van de lening.

U betaalt het kapitaal terug ofwel met een vast bedrag 
in kapitaal (variabele maandelijkse aflossingen) ofwel 
met een progressief bedrag in kapitaal (constante 
maandelijkse aflossingen). PMV/Z kan uitzonderlijk ook 
driemaandelijkse betalingen van intresten en kapitaal 
toestaan.

Op vraag van de ondernemer is ook een vrijstelling 
in kapitaalsaflossing van 1 of 2 jaar mogelijk. Bij een 
vrijstellingsperiode van 2 jaar stijgt de intrestvoet met 
0,25%. De vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de 
eerste maand van effectieve opname.

Door het achtergestelde karakter van de leningen van 
PMV/Z, kunnen andere kredietverstrekkers deze be-
schouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, 
wat het bekomen van een bankfinanciering in principe 
gemakkelijker zou moeten maken.

Waarborgen
PMV/Z stelt zich soepel inzake bewaarborging van 
KMO-cofinanciering.

Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, 
zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De te 
vragen waarborgen worden bepaald in functie van 
het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die 
betrekking hebben op het project. Indien er waarbor-
gen worden gevraagd, dan wordt erop gelet dat de 
kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk worden 
gehouden (bijvoorbeeld: een hypothecair mandaat 
in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire 
borgstelling wordt beperkt tot de borgstelling van de 
actieve vennoten.

Cumulatie
De KMO-cofinanciering kan gecumuleerd worden met 
een Startlening+. Het bedrag van beide leningen samen 
mag niet hoger zijn dan €350.000.

Aanvraagprocedure
Aanvragen voor de KMO-cofinanc!ering worden  
ingeleid via:

 > een van de kredietinstellingen waamee PMV/Z een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten heeft2. Die 
kredietinstelling moet eerst een (eventueel voor-
waardelijk) akkoord geven voor haar investerings-
krediet of leasingbedrag;

 > hetzij een investeringsfonds waarmee PMV/Z een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten heeft3;

 > hetzij BAN Vlaanderen indien een of meerdere 
business angels optreden als co-financier.

Rechtstreekse indiening bij PMV/Z is eveneens mogelijk.

Contact informatie
Meer informatie kan u bekomen bij het Agentschap In-
noveren & Ondernemen in uw provincie of een partner 
waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd 
gesloten of rechtstreeks bij PMV/Z.

PMV/Z
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 53 10 
info@pmvz.eu
www.pmvz.be

4.1.2  EIB-EIF-EFSI : EUROPESE FINANCIERINGS-
MOGELIJKHEDEN VOOR ONDERNEMINGEN 

Wat houdt deze maatregel in
De Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees 
Investeringsfonds (EIF) vormen samen de EIB-groep. 
Deze Europese financiële instellingen verstrekken recht-
streeks of via financiële tussenpersonen financiering en 
garanties aan o.m. ondernemingen. Het Europees Fonds 
voor Strategische Investeringen (EFSI) werd opgericht 
naar aanleiding van het ‘Investeringsplan voor Europa’ 
(ook Juncker plan genoemd) en is belangrijk omdat het 
bijkomende financiële middelen heeft vrijgemaakt voor  
projecten die als risicovol worden bestempeld.

2 Volgende kredietinstellingen bieden deze mogelijkheid: ABK 
Bank; Bank Nagelmackers; Bank Van Breda; Belfius; Beobank; 
BNP Paribas Fortis; Crelan; ING Belgium; KBC; Hefboom.
3 Vectis Participaties II nv en Vectis Arkiv nv (www.vectispar-
ticipaties.be); Ark Angels Activator Fund nv (www.aaafund.be).

http://www.pmvz.be
http://www.abk.be
http://www.abk.be
http://www.nagelmackers.be
http://www.bankvanbreda.be
http://www.belfius.be/
http://www.beobank.be
http://www.bnpparibasfortis.be
http://www.crelan.be
http://www.ing.be
http://www.kbc.be
http://www.hefboom.be
http://www.vectisparticipaties.be
http://www.vectisparticipaties.be
http://www.aaafund.be


27

De Europese Investeringsbank (EIB)
De EIB is de financiële instelling voor lange termijn 
financiering van de Europese Unie (EU). De dienstver-
lening van EIB bestaat voornamelijk in het verstrekken 
van leningen aan ondernemingen en instellingen, 
maar zij verstrekt ook garanties, microfinanciering, 
risicokapitaal, enz. De andere diensten zijn ‘blending’ 
(samenvoeging van EU-subsidies met EIB-financiering) 
en advisering. De EIB is zowel binnen als buiten de 
Europese Unie actief. De financiële ondersteuning is 
voor 90% gericht op EU-landen met focus op:

 >  innovatie en vaardigheden;
 >  de toegang tot financiering voor kmo’s 

vergemakkelijken;
 >  milieu en klimaat;
 >  infrastructuur.

Buiten de EU verleent de EIB ook financiële onder-
steuning bij de uitvoering van het EU-beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking.

Kredieten via erkende commerciële banken: De EIB 
verstrekt onrechtstreeks leningen en kredietrisicogaran-
ties via lokale financiële tussenpersonen aan o.m. kmo’s 
en kleine midcap-ondernemingen (< 500 werknemers). 
De kredietvoorwaarden (looptijd, bedrag, enz) verschil-
len van bank tot bank. De bijkomende EIB financiering 
moet wel leiden tot een voordeel voor de onderneming 
(vb. rentekorting) en de bank moet de klant hierover 
informeren. Het is aan de bemiddelende partnerbank 
om te beslissen of de onderneming al dan niet in 
aanmerking komt voor een krediet.

In België zijn volgende banken erkend: Belfius, BNP 
Paribas Fortis, ING Belgium, KBC Bank.

Voor meer informatie zie www.eib.org. Meer informatie 
over de voorwaarden per financiële instelling kan u 
terugvinden via europa.eu.

Projectleningen: Via het instrument ‘MidCap Growth 
Finance’ van het Europese programma InnovFin 
verstrekt de EIB rechtstreeks kredieten aan midcap-
ondernemingen (< 3000 werknemers) van €7 miljoen 
tot €25 miljoen. Voor projecten van meer dan €25 
miljoen moet men zich eveneens rechtstreeks wenden 
tot EIB. Voor meer informatie zie ww.eib.org.

Een onderneming kan een beroep doen op een EIB-
krediet voor vrijwel alle investeringen (zowel materiële 
als immateriële investeringen) die noodzakelijk zijn om 
de verdere groei van de onderneming te financieren. De 
EIB is actief in vele sectoren zie www.eib.org.

Het Europees Investeringsfonds (EIF)
Het Europees Investeringsfonds (EIF) behoort eveneens 
tot de EIB-groep. De EIB is de meerderheidsaandeel-
houder van het fonds. Het EIF tracht de toegang tot 
financiering te vergemakkelijken voor kmo’s en werkt 
hiervoor o.m. samen met erkende financiële tussen-
personen. Het EIF ontwikkelt, promoot en beheert een 
aantal risicokapitaal- en schuldfinancieringsinstrumen-
ten. Voorbeelden zijn:

 > COSME Loan Guarantee Facility: Dit instrument 
is een onderdeel van het Europese programma 
COSME. Via dit instrument verleent het EIF garanties 
aan erkende financiële tussenpersonen die kredie-
ten en leasing verstrekken aan kmo’s. In het Vlaams 
Gewest is PMV/Z (het vroegere Participatiefonds 
Vlaanderen) erkend als intermediair.

 > EaSI Guarantee Financial Instrument: Dit instrument 
wordt gefinancierd vanuit het EaSI Programme en 
is gericht op het stimuleren van microfinanciering 
aan kwetsbare groepen, micro-ondernemingen 
en de sociale economie. Dit is de opvolger van 
het programma Progress Microfinance waaronder 
MicroStart, Coopest en Crédal Societé Cooperative in 
België worden gefinancierd.

 > InnovFin SME Guarantee Facility: In het kader van 
Horizon 2020 werden verschillende financiële 
instrumenten gelanceerd om innovatieve bedrijven 
te helpen gemakkelijker toegang tot financiering 
te krijgen. Dit instrument is gericht op innovatieve 
kmo’s en kleine midcap-ondernemingen (< 500 
werknemers). De erkende financiële instellingen 
kunnen een beroep doen op een kredietrisicoga-
rantie of tegengarantie voor schuldfinanciering van 
€25.000 - €7,5 miljoen. In België zijn ING Belgium, 
Belfius en Sowalfin erkend als financiële tussen-
persoon.  KBC Bank is in België  erkend voor de 
InnovFin Midcap Guarantee. Voor meer informatie 
zie ook InnovFin-programma: Europese financiële 
instrumenten voor innovatieve ondernemingen.

http://www.eib.org/products/lending/intermediated/index.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=81&combine=&field_amount_of_finance_range_value_i18n=All&=Search
http://ww.eib.org/products/lending/loans/index.htm
http://www.eib.org/projects/sectors/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/products/midcap-guarantee.htm
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Het Europees Fonds voor Strategische Investe-
ringen (EFSI)
Met het Investeringsplan voor Europa wil Europa bijko-
mende middelen vrijmaken om de investeringen binnen 
de Eurozone aan te zwengelen. Hiervoor werd o.m. een 
European Fund for Strategic Investments (EFSI) opgezet, 
dat werd ondergebracht in de EIB-groep.

Onder het EFSI-initiatief worden €8 miljard aan mid-
delen van de EIB geheralloceerd voor dit plan. Daar-
naast worden nog voor €8 miljard aan middelen, die 
zouden ingezet worden onder diverse andere Europese 
initiatieven, ook geheralloceerd naar het EFSI. Ten slotte 
wordt nog gemikt op €5 miljard aan andere middelen 
die in de toekomst aan het EFSI zullen worden toe-
gekend. Deze drie bedragen samen brengen de totale 
EFSI-middelen op €21 miljard. Uit ervaring weet het 
EIB dat elke euro die zij uitgeeft in totaal 15 euro in 
beweging brengt dankzij bankfinanciering en andere 
middelen die bijeengebracht worden door de initiatief-
nemers. Vandaar dat het EFSI beoogt om €315 miljard 
in werking te stellen.

Het EFSI is belangrijk omdat het financiering zal vrijma-
ken voor projecten die als risicovol worden bestempeld. 
Dit kan gunstig zijn voor kleine, innovatieve, beginnende 
bedrijven, die in de ogen van investeerders meestal een 
groter risico vormen dan grotere of meer gevestigde 
bedrijven.

Het fonds richt zich tot entiteiten van elke omvang, met 
inbegrip van nutsbedrijven, special purpose vehicles 
(SPV’s of projectvennootschappen), kmo’s en midcap-
ondernemingen (< 3000 werknemers); publiekrechtelijke 
lichamen (behalve de lidstaten zelf); nationale stimu-
leringsbanken (vb. PMV) of andere banken, risicokapi-
taalfondsen en maatgerichte investeringsplatforms.

EFSI-financiering kan zowel rechtstreeks als onrecht-
streeks worden aangevraagd. In het Vlaams Gewest 
treedt PMV op als coördinator om het de ondernemer 
of initiatiefnemer gemakkelijker te maken. Door het 
dossier neer te leggen bij PMV zal automatisch gekeken 
worden of het dossier met Vlaamse dan wel Europese 
middelen gefinancierd wordt.

Contact Informatie
Een overzicht van wie in België voor welke instrumenten 
werd erkend door de EIB of het EIF, kan u terugvinden 
via europa.eu/youreurope/business/funding-grants/ac-
cess-to-finance/search/en/. Selecteer vervolgens België 
op de kaart, maak een selectie en download de pdf.

Voor meer informatie over de EIB en het EIF kan u te-
recht op hun websites en onderstaand adres. Voor meer 
informatie over het EFSI kan u eveneens de website 
van de EIB raadplegen of u kan contact opnemen met 
PMV (zie www.pmv.eu/nl/european-fund-strategic-
investments-efsi-vlaanderen voor meer informatie en 
contactgegevens).

Europese Investeringsbank - EIB
Boulevard Konrad Adenauer 98-100 
2950 Luxemburg 
T +352 43 79 1
F +352 43 77 04
www.eib.org 

Europees Investeringsfonds - EIF
avenue J.F. Kennedy 37B 
2968 Luxembourg 
T +352 24851
F +352 248581200
www.eif.org 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/
http://www.pmv.eu/nl/european-fund-strategic-investments-efsi-vlaanderen
http://www.pmv.eu/nl/european-fund-strategic-investments-efsi-vlaanderen
http://www.eib.org
http://www.eif.org
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4.1.3  VLAAMSE KREDIETBEMIDDELAAR 

Wat houdt deze maatregel in
Kmo’s en zelfstandigen die problemen ondervinden 
bij de financiering van hun onderneming en er niet 
in slagen om deze op te lossen, kunnen terecht bij de 
Vlaamse Kredietbemiddelaar. De dienst kan bemiddelen 
bij uw de bank of financiële instelling om tot een 
oplossing te komen.

De tussenkomst van de kredietbemiddelingsdienst is 
gratis.

Wie komt in aanmerking
De dienstverlening Vlaamse Kredietbemiddelaar is toe-
gankelijk voor elke onderneming (incl. vzw’s), bedrijfslei-
der, ambachtsman, handelaar, beoefenaar van een vrij 
beroep of kandidaat-ondernemer die bij zijn bank(en) 
moeilijkheden ondervindt om het financieringspro-
bleem op te lossen.

Wanneer beroep doen op de Vlaamse 
Kredietbemiddelaar
Er zijn verschillende redenen waarom u een beroep kan 
doen op de Vlaamse Kredietbemiddelaar. We sommen 
voor u per categorie de voornaamste financieringspro-
blemen op waarmee u als ondernemer kan geconfron-
teerd worden:

 > Nieuwe kredieten: onder deze categorie vallen wei-
geringen van aanvragen rond nieuwe kredieten. Het 
kan o.a. gaan over de financiering van een nieuwe 
onderneming, financiering behoefte aan bedrijfska-
pitaal of financiering van een nieuwe investering in 
een onderneming. 

 > Bestaande kredieten: u ervaart als ondernemer 
problemen rond de terugbetaling van uw krediet 
en/of betaling van uw intresten en wenst u uw 
huidige lening te herschikken. Een ander, zeer 
delicaat scenario, is dat uw krediet wordt opgezegd 
of dreigt opgezegd te worden.

 > Communicatie: de dialoog tussen u en uw bankier 
verloopt zeer slecht of is verdwenen. 

Wat doet de Vlaamse Kredietbemiddelaar
De dienst Vlaamse Kredietbemiddelaar helpt u als 
ondernemer bij het zoeken naar een oplossing van 
uw specifiek financieringsprobleem. En dit in alle 
vertrouwen. Doel is het zoeken naar een oplossing 
waarin beide partijen zich kunnen vinden. De Vlaamse 
Kredietbemiddelaar neemt hierbij steeds een neutrale 
positie in. 

Vlaamse Kredietbemiddelaar 
uw brug met de financiële instellingen
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De Vlaamse Kredietbemiddelaar helpt uw krediet-
aanvraag te verbeteren door de sterke punten in uw 
dossier naar voren te brengen. Ook zoekt de dienst 
naar nieuwe elementen die een positieve wending aan 
uw dossier kunnen geven.

De Kredietbemiddelaar helpt u de dialoog met uw bank 
te herstellen. De dienst reikt u alternatieve financie-
ringsmogelijkheden en publieke maatregelen aan. 

De verschillende stappen van kredietbemiddeling vindt 
u terug op de website.

Aanvraagprocedure
Een aanvraag voor kredietbemiddeling kan u recht-
streeks indienen via het online aanvraagformulier, zie 
www.vlaio.be/aanvraag-kredietbemiddelaar.

Contact 
Voor meer informatie kan u terecht bij:
Agentschap Innoveren & Ondernemen 
T 0800 20 555 
kredietbemiddelaar@vlaio.be 
www.vlaamsekredietbemiddelaar.be 

4.1.4  STARTLENING + 

Wat houdt deze maatregel in
De Startlening+ van PMV/Z is een achtergestelde lening 
voor alle starters (natuurlijke personen en rechtsper-
sonen) die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar 
actief zijn (voor natuurlijke personen: actief in hoofdbe-
roep). Het maximumbedrag is €100.000.  

PMV/Z is sinds 13 mei 2016 het overkoepelende merk 
voor de Startlening+, Kmo-cofinanciering, Winwinlening 
en de Waarborgregeling dat behoort tot de PMV-groep. 
Door deze 4 producten te groeperen legt PMV/Z de 
nadruk op de financieringsoplossing die de combinatie 
van de verschillende producten mogelijk maakt.

Wie komt in aanmerking
De Startlening+ is bestemd voor alle starters, zowel 
natuurlijke personen als rechtspersonen. 

PMV/Z verstaat onder ‘starter’ dat u uw zelfstandige 
activiteit nog niet langer dan 4 jaar uitoefent. Bent u 
een natuurlijke persoon, dan houdt dat in dat u ofwel 
nog nooit hebt gewerkt als zelfstandige in hoofdbe-
roep, ofwel dat u uw huidige zelfstandige activiteit 

http://www.vlaio.be/aanvraag-kredietbemiddelaar
http://www.vlaamsekredietbemiddelaar.be
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ten hoogste 4 jaar uitoefent. Hetzelfde geldt voor een 
rechtspersoon, waarbij er rekening wordt gehouden 
met de voorgeschiedenis van de vennoten. 

Een natuurlijke persoon die in het verleden zelfstandige 
was en na een onderbreking van significante duur 
(loontrekkende, werkloze ....) een nieuwe zelfstandige 
activiteit, al dan niet verschillend van de vroegere 
activiteit als zelfstandige, wil opstarten, zal een Startle-
ning+ kunnen aanvragen indien hij beantwoordt aan de 
voorwaarden (art. 15bis van het KB van 22.12.1992).

Ook student-ondernemers komen in aanmerking voor 
een Startlening+.

Als stagiair in het kader van de uitoefening van een vrij 
beroep komt u eveneens in aanmerking, mits u zich 
vestigt als zelfstandige in hoofdberoep.

Om in aanmerking te komen voor een Startlening+ 
moet u zelf uw activiteit of onderneming uitbaten. 
Indien u een vennootschap opricht, moet u in principe 
meerderheidsaandeelhouder zijn en het dagelijkse 
beheer waarnemen.

Als aanvrager woont u in het Vlaamse Gewest of is 
uw maatschappelijke zetel er gevestigd, en kunt u 
investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt 
uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in 
het Vlaamse Gewest, maar investeert u in het Vlaamse 
Gewest, dan komt dit ook in aanmerking.

Als u leent bij het PMV/Z, dan moet u beantwoorden 
aan de Europese kmo-definitie:

 > U stelt minder dan 250 voltijds equivalenten tewerk 
 > U hebt een jaaromzet van maximum €50 miljoen 

en/of een balanstotaal van maximum €43 miljoen
 > U maakt geen deel uit van een groep die geen kmo 

is op basis van de regels van de partner- en ver-
bonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 
25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 
6/5/2003)

Uw onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd 
indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren 
niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerk-
stelling, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal 
voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer 
bereikt, komt PMV/Z niet tussen, ook al zijn de andere 

criteria niet overschreden. Vzw’s kunnen in aanmerking 
komen voor zover zij minstens de helft van hun inkom-
sten behalen uit normale economische activiteiten.

Wat komt in aanmerking
De Startlening+ is bestemd voor de financiering van 
uw materiële, immateriële en financiële investeringen, 
evenals voor de financiering van uw behoefte aan be-
drijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw 
van uw activiteit.

PMV/Z financiert enkel nieuwe investeringen (ook 
vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) 
maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering 
van verbintenissen bij andere kredietinstellingen, noch 
voor herfinanciering of betaling van andere bestaande 
schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande 
schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment 
van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV/Z niet 
als een bestaande schuld.

Voor uw investeringen in onroerende goederen komt 
PMV/Z enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het 
onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het 
beroepsgedeelte van uw onroerend goed moet blijken 
uit een expertiseverslag. PMV/Z komt niet tussen voor 
vastgoed dat u (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsma-
tig verhuurt.

U kunt met de Startlening+ ook de overname van een 
(deel van een) handelsfonds financieren, dan wel de 
overname van de aandelen van een bestaande vennoot-
schap. In dat laatste geval moet u de meerderheid van 
de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder 
worden, en moet de overnemer het dagelijks beheer 
uitoefenen.

Door de Europese de-minimis regelgeving kan PMV/Z 
leningaanvragen voor volgende  doeleinden niet 
aanvaarden:

 > transportsector: leningen voor de financiering van 
rollend materieel bestemd voor vervoer van goede-
ren voor rekening van derden (financiering van een 
autobus, ambulance, taxi is wel toegelaten); 

 > landbouwactiviteiten; 
 > financieringsaanvragen gericht op export (bijvoor-

beeld verkoopkantoor in het buitenland). 

http://www.pmv.eu/sites/default/files/product-page/startlening_-_handleiding.pdf
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Tradingactiviteiten komen niet in aanmerking voor 
financiering door PMV/Z. 

Omvang steun
Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het 
kleinste van volgende bedragen:

 > 4 maal de eigen inbreng. Dit bedrag mag ook 
gedeeltelijk of volledig geleend worden 

 > €100.000 

In principe is er geen minimumbedrag, maar PMV/Z 
gaat ervan uit dat aanvragen van minder dan €5.000 
best op een andere manier gefinancierd worden.

De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 
jaar. De intrestvoet is vast en bedraagt nu 3,00% per 
jaar.

U betaalt de Startlening+ maandelijks terug aan de 
hand van constante aflossingen.

Tijdens het eerste jaar betaalt u ook enkel de intresten 
terug. Mits gemotiveerde aanvraag kunt u dit verlengen 
tot 2 jaar, of ervan afzien, en het kapitaal ook al vanaf 
het eerste jaar terugbetalen.

De terugbetaling van het kapitaal start na afloop van 
de vrijstellingsperiode voor kapitaalsaflossing. Die 
eventuele vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de 
eerste maand van effectieve opname. 

In bepaalde gevallen kan PMV/Z toestaan dat intrest-
betaling en terugbetaling van kapitaal gebeuren op 
driemaandelijkse basis.

Door het achtergesteld karakter van de Startlening+ 
kunnen andere kredietverstrekkers deze lening beschou-
wen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat 
het bekomen van bankfinanciering in principe gemak-
kelijker zou moeten maken. 

Waarborgen
PMV/Z stelt zich soepel op inzake bewaarborging van de 
Startlening+.

Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals 
gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen 
worden bepaald in functie van het kredietrisico en 
slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op 

het project. Indien er waarborgen worden gevraagd, 
dan wordt erop gelet dat de kosten ervan voor de klant 
zo beperkt mogelijk worden gehouden (bijvoorbeeld: 
een hypothecair mandaat in plaats van een hypothe-
caire inschrijving). Solidaire borgstelling wordt beperkt 
tot de borgstelling van de actieve vennoten.

Cumulatie
U kunt de Startlening+  cumuleren met een KMO-
cofinanciering van PMV/Z, maar het bedrag van alle 
leningen samen mag niet hoger liggen dan €350.000. 
Indien u de KMO-cofinanciering vraagt op naam van 
een vennootschap, moet u de tegenwaarde van de 
Startlening+ en de eigen inbreng onder de vorm van 
volstort kapitaal inbrengen in de vennootschap.

Aanvraagprocedure
Voor aanvragen en begeleiding bij de indiening van 
de Startlening+ kunt u zich wenden tot aanbrengers 
en kredietinstellingen  waarmee  PMV/Z samenwerkt 
of verstrekkers van microkredieten (zie: www.pmvz.eu/
startlening). U kunt een aanvraag voor een Startlening+ 
ook rechtstreeks bij PMV/Z indienen.

Begeleiding
Het volgen van een begeleidingsprogramma na opstart 
van de activiteit in het kader van een door Agentschap 
Innoveren & Ondernemen ondersteund traject wordt 
aanbevolen.

Extra’s indien u werkzoekende bent
Definitie werkzoekende: een volledig uitkeringsgerech-
tigde werkloze, niet-werkende werkzoekende of begun-
stigde van een leefloon. U bezorgt een geldig attest 
Startlening (verkrijgbaar bij de VDAB of enige andere 
bevoegde instantie) bij de aanvraag. De looptijd van 
uw lening als werkzoekende bedraagt minimum 5 jaar. 
PMV/Z vraagt geen waarborgen als u werkzoekende 
bent.

Indien de zaak of onderneming wordt stopgezet, dan 
kan zelfs een schuld tot €40.000 worden kwijtgeschol-
den. U moet als kredietnemer het bewijs van gebrek 
aan leefbaarheid van de activiteit leveren binnen drie 
maanden na de stopzetting.

In alle andere gevallen van stopzetting moet u het 
bedrag van de Startlening+ terugbetalen en kan PMV/Z 
de nodige maatregelen nemen om de invordering te 
bewerkstelligen.

http://www.pmvz.eu/startlening
http://www.pmvz.eu/startlening
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U behoudt het recht op werkloosheidsuitkering bij 
stopzetting voor om het even welke reden binnen de 15 
jaar volgend op de start van de zelfstandige activiteit.

Contactinformatie
Meer informatie kunt u bekomen bij het Agentschap In-
noveren & Ondernemen in uw provincie of rechtstreeks 
bij PMV/Z of een partner/aanbrenger waarmee een 
samenwerkingsovereenkomst werd gesloten.

PMV/Z
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 53 10 
info@pmvz.eu
www.pmvz.eu

4.1.5  IMPULSKREDIETEN  

Impulskrediet is het microkrediet van Hefboom dat 
zich richt tot micro-ondernemers (kmo’s, zelfstandigen 
in hoofd- en bijberoep) én geen of moeilijk toegang 
hebben tot een bankkrediet. De duurtijd van het mi-
crokrediet bedraagt maximaal 5 jaar aan een rentevoet 
van 6%. Er kan maximaal €25.000 worden ontleend. 
Het microkrediet van Impulskrediet kan ook gebruikt 
worden om de eigen inbreng voor de Startlening+ te 
financieren. . In combinatie met de Startlening+ kan er 
dus een groter bedrag ontleend worden.

Er wordt gedurende 2 jaar gratis begeleiding voorzien 
door vrijwillige coaches met een ruime ervaring om de 
slaagkans van het project te vergroten.

Dit microkrediet vervangt vanaf januari 2016 de maat-
regelen Impulskrediet START, Impulskrediet GO, Impuls-
krediet PART en Impulskrediet COOP. Voortaan biedt 
Hefboom nog slechts 1 microkrediet aan waarbinnen 
deze voorgaande producten ook passen maar daar-
naast ook meer flexibiliteit biedt.

Hefboom is een cvba/vzw die financiering en advies 
geeft aan projecten die werk maken van een sociale 
en duurzame samenleving. Tot deze ruimere socialpro-
fitsector behoren o.a. personen die een zelfstandige 
activiteit willen ontplooien of willen groeien om hun 
sociale positie te verbeteren, maar die geen toegang 
hebben tot bankkrediet. Met het microkrediet verlaagt 
Hefboom de drempel tot ondernemerschap voor deze 
doelgroep.

Het Impulskrediet wordt financieel ondersteund door 
o.a. het Agentschap Innoveren & Ondernemen en PMV.

Wie komt in aanmerking
Impulskrediet richt zich tot mensen die geen of moeilijk 
toegang hebben tot een bankkrediet. Het gaat om 
micro-ondernemers die al dan niet al met hun zaak 
gestart zijn, met of zonder eigen inbreng, zowel voor 
natuurlijke als rechtspersonen. Ook mensen die in bij-
beroep willen opstarten of een zaak willen overnemen 
komen in aanmerking. Impulskrediet kan ook gebruikt 
worden om de eigen inbreng voor de Startlening+ te 
financieren.

Impulskrediet kijkt naar de plannen van de (kandidaat-) 
ondernemer bij het beoordelen van de toekenning van 
het krediet; dit is onafhankelijk van het huidige statuut, 
leeftijd, ervaring, eigen inbreng, een voorgaand faillis-
sement, … van de aanvrager.

Vzw’s komen niet in aanmerking. Alle activiteiten die 
niet stroken met de waarden van Hefboom worden 
uitgesloten van deze maatregel.

Het microkrediet van Impulskrediet kan niet aangewend 
worden voor de herfinanciering van verbintenissen die 
aangegaan werden bij andere kredietinstellingen. Het 
overnemen van uitstaande bedragen of het herstructu-
reren ervan, komen dus niet in aanmerking, evenals de 
herfinanciering of betaling van andere reeds bestaande, 
al dan niet achterstallige, schulden.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden
De duur van het microkrediet bedraagt maximaal 5 jaar 
aan een rentevoet van 6%, er kan maximaal €25.000 
worden ontleend.

Het Impulskrediet wordt terugbetaald door middel van 
constante maandelijkse aflossingen.

Er wordt een éénmalige solidariteitsbijdrage van 4% 
aangerekend met een minimum van €100 en een 
maximum van €750 voor dossiers tot €25.000.

Na ondertekening van het contract kan het krediet 
gedurende 3 maanden worden opgenomen. Na deze 
opnameperiode is er een vrijstellingsperiode van 3 
maanden waarin enkel interesten en nog geen kapi-
taal moet worden afgelost. Deze vrijstellingsperiode 
begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve 

http://www.pmvz.eu 


34

opname. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing 
voor de kredieten die dienen als eigen inbreng voor de 
Startlening+.

Aanvraagprocedure
Vul het contactformulier in op www.impulskrediet.be 
of contacteer Impulskrediet via info@impulskrediet.be 
of 02 205 17 20. Hefboom gaat na of u, uw activiteit en 
uw investering in aanmerking komt voor een micro-
krediet en stuurt u een aanvraagformulier op. Deze 
aanvraagformulieren zijn eveneens terug te vinden op 
de website.

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan u 
terugvinden op www.impulskrediet.be.

Contact Informatie
Hefboom
Vooruitgangstraat 333/5 
1030 Brussel 
T 02 205 17 20
F 02 205 17 39
info@impulskrediet.be 
www.impulskrediet.be 

4.1.6  MICROKREDIETEN MICROSTART 

Wat houdt deze maatregel in
MicroStart is een groepering van sociale ondernemin-
gen, die bestaat uit een coöperatieve vennootschap met 
sociaal oogmerk en een vzw. De coöperatieve vennoot-
schap verstrekt de kredieten en de vzw organiseert de 
begeleiding. Ze heeft zich tot doel gesteld ondernemers 
die buiten het klassieke banksysteem vallen te onder-
steunen bij het opstarten of uitbouwen van hun eigen 
activiteit door middel van:

 > Een financiering, dankzij een microkrediet van 
€500 tot €15.000. Dit microkrediet kan niet alleen 
gebruikt worden om een bedrijfsvoertuig, beroeps-
materieel of voorraad aan te kopen, maar ook om 
over kasmiddelen te beschikken.

 > Individuele of collectieve begeleiding in verschil-
lende domeinen (financiën, beheer, juridische 
aangelegenheden, boekhouding ...) om de activiteit 
op te starten, te ontwikkelen en de duurzaamheid 
ervan veilig te stellen.

MicroStart legt vooral de nadruk op de dialoog met de 
ondernemer, het project dat hij wil opzetten en een 
menselijke benadering.

MicroStart werd in 2010 opgericht door de Franse 
organisatie ‘Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique’ (ADIE) in samenwerking met PNB Paribas 
Fortis. Eerst ging men van start in Brussel en Wallonië 
maar sinds 2013 is men ook actief in het Vlaamse 
Gewest. Voor deze financiering geldt een waarborg 
ingevolge de door de Europese Unie ingestelde 
‘Progress-microfinancieringsfaciliteit’.

Wie komt in aanmerking
Elke toekomstige of ervaren ondernemer die:

 > een project heeft om een onderneming op te 
starten ongeacht de rechtsvorm (zelfstandige, vzw, 
bvba, cvba, ...); 

 > een bestaande onderneming of zelfstandige activi-
teit verder wil uitbouwen; 

 > geen toegang heeft tot een bankkrediet door zijn 
persoonlijke, sociale of economische situatie.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden
De microkredieten hebben de volgende kenmerken:

 > Bedrag: van €500 tot €15.000; 
 > Nominale rentevoet van 8,95%; 
 > Dossierkosten en solidariteitsbijdrage: 5% van het 

bedrag van de lening afgehouden bij de start; 
 > Iemand uit uw omgeving (familielid, vriend, ...) die 

zich borg kan stellen voor 50% van het geleende 
bedrag; 

 > Het microkrediet moet in maximaal 3 jaar worden 
afgelost.

A priori wordt geen enkele activiteitssector uitgesloten: 
kleinschalige projecten in ambulante of gevestigde 
handel, handel, horeca, diensten aan personen, dien-
sten voor ondernemingen, ambachten, bouw, vervoer, 
in- en uitvoer, ...

Aanvraagprocedure
Aanvragen kunnen gebeuren in één van de kantoren 
van microStart. Voor het Vlaamse Gewest zijn dit de 
kantoren:

http://www.impulskrediet.be
http://www.impulskrediet.be 
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Agentschap Gent
Wondelgemstraat 183
9000 Gent
T 09 277 93 39
F 02 888 61 00
microstart@microstart.be

Agentschap Antwerpen
Dambruggestraat 26
2060 Antwerpen
T 03 555 92 95
F 03 888 61 01
antwerpen@microstart.be

Contact informatie
Meer informatie kan u terug vinden op de website 
www.microstart.be

4.2 Zekerheden

4.2.1  WAARBORGREGELING TOT € 1,5 MILJOEN 

Wat houdt deze maatregel in
Kmo’s en grote ondernemingen die geen financierings-
overeenkomst kunnen afsluiten ingevolge een gebrek 
aan voldoende waarborgen, kunnen bij de financiële in-
stellingen die werden erkend als waarborghouders, tot 
75% van de verbintenissen van de onderneming laten 
waarborgen door de Vlaamse overheid. Ondernemingen 
kunnen voor bepaalde leasingcontracten eveneens een 
beroep doen op deze regeling.

Wie komt in aanmerking
De financiële instelling kan een beroep doen op deze 
maatregel voor zelfstandigen, vrije beroepen, kmo’s en 
ook voor grote ondernemingen. Bepaalde sectoren zijn 
uitgesloten van steun.

Een gedetailleerde lijst kan u raadplegen op www.pmvz.
eu/waarborgen-tot-15-miljoen-euro. 

Ook een vzw kan gebruik maken van de waarborg-
regeling, indien deze, conform Europees recht, een 
economische activiteit uitoefent. Er is sprake van een 
economische activiteit op het moment dat er goederen 
of diensten op de markt worden aangeboden.

Waar dient de investering te gebeuren
Om in aanmerking te komen voor de Waarborgregeling 
moet aan één van de volgende voorwaarden worden 
voldaan:

 > het grondgebied van het Vlaamse gewest;
 > buiten het grondgebied van het Vlaamse gewest 

indien het gaat om de financiering van de activiteit 
van een in Vlaanderen gevestigde exploitatieze-
tel. (Om dit na te gaan moet het analyseverslag 
opgevraagd worden om zicht te krijgen op zowel 
de investering als de activiteiten van de onder-
neming en de aanvraag moet voorgelegd worden 
aan het managementcomité van Waarborgbeheer). 
Een exploitatiezetel wordt hierbij gedefinieerd als 
iedere vestiging of centrum van activiteit met enige 
standvastigheid. Financiering voor export en de 
oprichting en uitbating van een distributienet in 
het buitenland zijn uitgesloten.

http://www.microstart.be
http://www.pmvz.eu/waarborgen-tot-15-miljoen-euro
http://www.pmvz.eu/waarborgen-tot-15-miljoen-euro
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Omvang en voorwaarden van de waarborg
De waarborg kan verkregen worden voor investerings-
kredieten, kaskredieten en straight loans, borgstellings-
kredieten en leasingovereenkomsten.

De waarborg mag in principe niet worden gebruikt om 
achterstallige of reeds bestaande schulden te betalen 
of om het bedrijfskapitaal weder samen te stellen.

De bank heeft de mogelijkheid om zelf te beslissen over 
het gebruik van de Waarborgregeling voor dossiers met 
een waarborgbedrag tot en met €750.000 (€500.000 in 
geval van leasingovereenkomsten).

Het is ook mogelijk om een waarborg te krijgen tot 
en met €1,5 miljoen. In dat geval, wanneer het waar-
borgbedrag €750.000 overschrijdt, wordt de aanvraag 
die goedgekeurd werd door de bank doorgestuurd 
naar Waarborgbeheer nv. Vervolgens wordt na analyse 
door Waarborgbeheer nv het dossier ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Vlaamse minister van Economie.

Voor het bekomen van de waarborg dient de onder-
neming een éénmalige premie te betalen. De premie 
wordt berekend in functie van de omvang en de loop-
tijd van de waarborg (zie ‘Berekening premie’ hierna).

De waarborg heeft een aanvullend karakter en komt 
bovenop de andere zekerheden die de bank vraagt.

Berekening premie
De premie voor de Waarborgregeling wordt berekend 
volgens de volgende formule: bedrag van de waarborg x 
duur van de waarborg in jaren x 0,5%.

De kredietnemer dient de premie in één keer te betalen 
vooraleer de waarborg in werking treedt. De duurtijd 
van de waarborgregeling is beperkt tot maximum 10 
jaar voor bedragen tot €750 000 en tot maximum 5 
jaar voor bedragen tot €1,5 miljoen.

Leasingmaatschappijen dienen voor het doorrekenen 
van de premie aan de kredietnemer steeds btw aan 
te rekenen op hun factuur (dit in tegenstelling tot de 
banken die mogen factureren zonder btw). Btw-plich-
tigen kunnen die btw geheel of gedeeltelijk (volgens 
verhoudingsgetal) terugvorderen van de staat via hun 
btw-aangifte.

Vrije beroepen zijn niet btw-plichtig en kunnen de be-
taalde btw (net zoals particulieren) niet terugvorderen. 
Zij zullen dus bovenop hun premie 21% btw betalen die 
zij niet kunnen terugvorderen.

Wat als het fout loopt
Als het noodlot toeslaat en u niet meer in staat bent 
om uw krediet terug te betalen, dan kan uw financiële 
instelling uw krediet of leasingovereenkomst opzeggen.

In dat geval betaalt Waarborgbeheer nv haar deel van 
het openstaande saldo uit aan de bank of leasingmaat-
schappij, met een maximum van 75%.

Dat wil echter niet zeggen dat u bevrijd bent van uw 
schuld. De financiële instelling dient het kredietdos-
sier uit te winnen, o.a. via verzilvering van de andere 
zekerheden, en zal trachten het door Waarborgbeheer 
nv gestorte bedrag te recupereren. De bedragen die 
de financiële instelling daaruit ontvangt, zullen aan 
Waarborgbeheer nv doorgestort worden ten belope van 
een bepaald percentage.

Leasingcontracten
De meeste types leasingcontracten komen in aan-
merking voor de Waarborgregeling. Voor de volgende 
constructies/activa kan geen waarborgregeling worden 
bekomen:

 > sale and lease back-constructie: omdat die con-
structie er immers op neer komt dat een klant 
goederen verkoopt aan een leasingmaatschappij en 
ze onmiddellijk terugneemt in leasing/renting mits 
het betalen van periodieke vergoedingen;

 > vendor lease: omdat deze constructie inhoudt dat 
een leverancier een leasingcontract afsluit met een 
klant in eigen naam. Vervolgens neemt de leasing-
maatschappij dat contract integraal over, zodat de 
leasingmaatschappij de afbetalingen rechtstreeks 
bij de klant zal innen;

 > personenwagens: gedefinieerd als elke auto waar-
van de binnenruimte uitsluitend is ontworpen en 
gebouwd voor het vervoer van personen en die, bij 
gebruik voor het bezoldigde vervoer van personen, 
ten hoogste acht plaatsen mag bevatten zonder die 
van de bestuurder.
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Crisiswaarborgen
Als gevolg van de recent erkende crisissituatie kan vanaf 
april 2013 de Waarborgregeling voor bepaalde vormen 
van overbruggingsfinancieringen worden uitgebreid. 
Deze crisiswaarborg kan momenteel worden toegepast 
bij:

 > Een verlenging van een kredietlijn die al onder de 
waarborg is gebracht en die op de eindvervaldag 
komt;

 > Een verlenging van de duur van een al onder de 
waarborg gebracht krediet of leasingovereenkomst. 

De maximale verlenging van de waarborgtermijn 
bedraagt vijf jaar.

Waarborgregeling voor kmo’s die hinder onder-
vinden van openbare werken
Kmo’s die door hinderlijke openbare werken een 
inkomensverlies lijden, kunnen een beroep doen op een 
soepelere Waarborgregeling:

 > er moet geen premie betaald worden;
 > de overheidswaarborg kan gebruikt worden voor de 

financiering van bedrijfskapitaal of de herfinancie-
ring van bankschulden op korte termijn;

 > er moeten geen zekerheden worden geboden;
 > de kmo is minstens een maand zonder onderbre-

king moeilijk bereikbaar voor de klanten en de 
leveranciers als gevolg van werkzaamheden uitge-
voerd op het openbaar domein of werkzaamheden 
van openbaar nut;

 > de bewijslevering van de hinder van de openbare 
werken gebeurt aan de hand van een attest dat 
wordt bekomen bij het Agentschap Innoveren & 
Ondernemen.

De waarborgen die aan een krediet worden gekoppeld, 
hebben een looptijd van maximaal vijf jaar. De aanvra-
gen tot het bekomen van een overheidswaarborg moet 
gebeuren binnen de 6 maanden na beëindiging van de 
wegenwerken.

Aanvraagprocedure
Om een beroep te doen op deze maatregel moet de 
onderneming een financieringsovereenkomst afsluiten 
bij een financiële instelling die waarborghouder is:

Antwerps Beroepskrediet-ABK (www.abk.be); Banca 
Monte Paschi Belgio (www.montepaschi.be); Bank J. Van 
Breda & Co (www.bankvanbreda.be); Beobank (www.
beobank.be); Belfius (www.belfius.be); BNP Paribas For-
tis (www.bnpparibasfortis.be); Hefboom (www.hefboom.
be); ING Belgium (www.ing.be); KBC Bank (www.kbc.be); 
Crelan (www.crelan.be); Triodos Bank (www.triodos.be).

Ook voor de leasingcontracten kunnen alleen officieel 
erkende leasingmaatschappijen, die als waarborg-
houder zijn erkend verbintenissen onder de waarborg 
brengen: KBC Lease (www.kbclease.be), ES Finance 
(leasingsolutions.bnpparibas.be), BelfiusLease (www.
belfius-lease.be).

Het zijn de waarborghouders zelf die beslissen om het 
verzoek van de onderneming al dan niet in te willigen.

Contact
PMV/Z
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 52 77 
F 02 229 52 61
info@pmvz.eu
www.pmvz.eu

Voor de Waarborgregeling voor kmo’s die hinder onder-
vinden van openbare werken moet het attest worden 
aangevraagd bij:

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 02 553 38 38 (contactpersoon Herman Verbruggen)
F 02 553 37 88
hinderopenbarewerken@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken

http://www.abk.be
http://www.montepaschi.be
http://www.bankvanbreda.be
http://www.beobank.be
http://www.beobank.be
http://www.belfius.be
http://www.bnpparibasfortis.be
http://www.hefboom.be
http://www.hefboom.be
http://www.ing.be
http://www.kbc.be
http://www.crelan.be
http://www.triodos.be
http://www.kbclease.be
http://www.belfius-lease.be
http://www.belfius-lease.be
http://www.pmvz.eu
http://www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken
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4.2.2  WAARBORGREGELING BOVEN  
€ 1.5 MILJOEN 

Wat houdt deze maatregel in
Via PMV verstrekt Vlaanderen marktconforme waarbor-
gen vanaf €1,5 miljoen voor de kredietverlening aan 
ondernemingen en is daarmee complementair met 
de Waarborgregeling tot €1,5 miljoen. Hiervoor is een 
waarborgbudget van €1,5 miljard door de Vlaamse 
Regering vrijgemaakt.

Onder bepaalde omstandigheden kan, naast het 
verlenen van de waarborg, ook worden geïnvesteerd in 
de onderliggende ondernemingen.

Wie komt in aanmerking
PMV kan deze waarborg toekennen aan kleine, mid-
delgrote en grote ondernemingen die aan volgende 
voorwaarden voldoen:

 > de onderneming dient een goed onderbouwd 
business plan voor te leggen;

 > de onderneming heeft bij voorkeur groei- of 
investeringsplannen;

 > de onderliggende financiering dient bij te dragen 
tot het economisch weefsel in Vlaanderen;

 > de onderneming mag geen onderneming in 
moeilijkheden zijn volgens de richtlijnen van de 
Europese Commissie;

 > de onderneming is niet actief in de sectoren visserij 
of landbouw.

Wat kan wel en niet worden gewaarborgd
Alle courante kredietvormen in euro (overnamekre-
dieten, langetermijnkredieten, investeringskredieten, 
werkkapitaalfinancieringen, bankgaranties, leasings, 
factoring,...) komen in aanmerking.

Zowel bestaande als nieuwe kredieten kunnen gewaar-
borgd worden.

De beschikbaar gestelde middelen mogen evenwel niet 
worden aangewend ten einde rechtstreeks of onrecht-
streeks, een vergoeding te betalen aan de aandeelhou-
ders of het management (tenzij op basis van bestaande 
marktconforme overeenkomsten) van de onderneming.

Omvang en voorwaarden van de waarborg
De waarborg moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 > bedraagt altijd meer dan €1,5 miljoen;
 > kan maximaal 80% van de onderliggende financie-

ring bedragen;
 > heeft een looptijd van maximaal 8 jaar;
 > geniet van de zakelijke en persoonlijke zekerheden 

die de bank vestigt voor het gewaarborgde krediet.

In ruil voor de waarborg:

 > betaalt de onderneming periodiek, bij het begin 
van elke nieuwe periode, een marktconforme 
waarborgpremie;

 > maakt PMV met de onderneming afspraken qua 
werkgelegendheid in Vlaanderen.

Berekening premie
De periodiek (minstens jaarlijkse) waarborgpremie is 
marktconform en en moet de ondernemer betalen bij 
het begin van elke nieuwe periode. De rating van het 
dossier en de zekerheidsstructuur bepalen het bedrag 
van de premie.

PMV kan investeren
PMV kan mede via de Gigarant-waarborgvennootschap,  
ondersteunend aan haar waarborgpositie, ook (co)-
investeren in bedrijven. Dit kan zij doen door middel 
van een kapitaalparticipatie en/of door het verschaffen 
van een (al dan niet achtergestelde, mezzanine en/of 
gewone) lening.

Zo richt PMV zich meer bepaald tot ondernemingen 
die voor een turnaround of een strategische transitie 
staan (fase waarin zij hun activiteiten strategisch willen 
omvormen). PMV kan deze ondernemingen niet enkel 
bijstaan door middel van een waarborg voor hun 
externe financiering, maar kan ook co-investeren met 
private investeerders. Een dergelijke investering wordt 
voor nieuwe dossiers qua grootteorde beperkt tot 
maximaal een vierde van de gevraagde waarborg.

Aanvraagprocedure
De aanvraag kan ingediend worden door de bank of 
de onderneming, of beide samen. PMV zal namens 
Gigarant nv de financiële instelling en de onderneming 
op de hoogte brengen wanneer de waarborgaanvraag 
ontvankelijk is verklaard.
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Het team staat ter beschikking voor vrijblijvend overleg 
of kan, indien een onderneming daarom vraagt of er 
nood aan heeft, als neutrale partij de onderneming 
vrijblijvend adviseren bij de structurering van haar 
financiering(saanvraag).

Overige waarborgen
Het is ook mogelijk om:

 > waarborgen af te leveren aan banken, op non 
disclosed-basis, ter dekking van kredietportefeuilles 
van kwalitatieve kredietdossiers van kmo’s en grote 
ondernemingen; 

 > een tweede verliesbufferwaarborg af te leveren 
aan financieringsfondsen voor langetermijnkre-
dietverlening aan kmo’s en grote ondernemingen 
en aan fondsen voor semi-publieke infrastructuur-
investeringen in zorg, huisvesting, onderwijs of 
PPS-projecten. Dit zou deze financieringsfondsen 
moeten toelaten om externe investeerders aan 
boord te halen.

Contact 
De financiële instellingen en ondernemingen wordt 
aangeraden om alvorens een aanvraagdossier in te 
dienen in overleg te treden met het PMV-team. Op die 
manier is de onderneming goed geïnformeerd over het 
waarborgmechanisme en kan de aanvraag zo optimaal 
mogelijk worden opgesteld.

PMV
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 52 52
F 02 229 52 31
gigarant@pmv.eu
www.pmv.eu

http://www.pmv.eu


5. Risicokapitaal
5.1  BAN VLAANDEREN 

Wat houdt deze maatregel in
Het Business Angels Netwerk (BAN) Vlaanderen fungeert 
als bemiddelaar/coördinator tussen een netwerk 
van privé investeerders met relevante know-how, de 
zgn. business angels, en beloftevolle ondernemingen. 
De vzw participeert als organisatie niet zelf in deze 
ondernemingen. Het is aan de investeerder(s) zelf om te 
beoordelen al dan niet in zee te gaan met de onderne-
ming (naargelang sector, bedrag, …). Door haar enorme 
contactenbestand kan de vzw de zoekende ondernemer 
zeer degelijk begeleiden en gidsen.

Business angels investeren gemiddeld tussen €25.000 
en €250.000. Naast financiële steun, stellen zij ook hun 
jarenlange ervaring en expertise ter beschikking van de 
ondernemer. Business angels hebben vaak uitgebreide 
netwerken van contacten en kunnen, omwille van hun 
reputatie bijvoorbeeld klanten en leveranciers over de 
streep trekken. Na enkele jaren van groei zal een “exit” 
gegenereerd worden en realiseren de business angels 
een meerwaarde op hun aandelen.

BAN Vlaanderen wordt financieel ondersteund door de 
Vlaamse overheid.

Twee Hefbomen
De inbreng van de Business Angel kan aangevuld 
worden met de KMO-cofinanciering van PMV/Z (p. 24).

De tweede hefboom wordt gevormd door het ARK 
Angels Activator Fund. Het AAA Fund is een risicokapi-
taalfonds opgericht door business angels, ING en AR-
Kimedes (p.48). Dit fonds kan zowel autonoom optreden 
of als co-investeerder naast een individuele Business 
angel en dit op initiatief van BAN Vlaanderen. 

Contact 
www.ban.be

Antwerpen
Rik Michel 014 32 14 83
antwerpen@ban.be

Oost-Vlaanderen/Brussel 
Rik Van den Hende 09 210 98 83 
gent@ban.be-brussel@ban.be

West-Vlaanderen
Ignace Lootvoet 056 28 28 33 
kortrijk@ban.be

Limburg /Vlaams-Brabant 
Jo Keunen 011 37 09 12
hasselt@ban.be-leuven@ban.be

5.2  PMV-RISICOKAPITAAL 

Wat houdt deze maatregel in
PMV kan risicokapitaal verstrekken aan beloftevolle 
ondernemingen. Zoals elke kapitaalverschaffer inves-
teert PMV om meerwaarde te creëren. Voor PMV moet 
die meerwaarde zowel financieel als maatschappelijk 
zijn. Op die manier draagt PMV bij aan de welvaart en 
het welzijn in Vlaanderen.

Zowel voor starters als jonge groeiers die vaak over 
onvoldoende cashflows beschikken kan het aantrekken 
van extra aandelenkapitaal een interessante optie zijn. 
Maar ook in een latere fase kan bij gevestigde onder-
nemingen een bijkomende kapitaalinjectie nodig zijn 
(bijvoorbeeld bij overname).

PMV is een actieve maar geduldige investeerder, heeft 
geen voorbestemde exitdatum en kan dus jaren met 
de onderneming aan de toekomst bouwen. Zij zal de 
financieringsronde optimaal structureren en daarbij 
rekening houden met zowel noden van de onderneming 
als met die van mede-investeeerders.

Wie komt in aanmerking
Voor PMV zijn voor elke investeringsbeslissing volgende 
criteria de belangrijkste:

 > De onderneming heeft een exploitatiezetel in het 
Vlaamse gewest;

 > De onderneming heeft een evenwichtig uitgebouwd 
managementteam;

 > De onderneming kan een stevig onderbouwd 
business plan voorleggen dat de capaciteit aan-
toont om huidige en toekomstige schulden terug te 
betalen;

 > De onderneming heeft een solide marktpositie en 
mooie groeiperspectieven;

 > De impact van de onderneming op de Vlaamse 
economie.40

http://www.ban.be
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PMV richt zich vooral naar de volgende secto-
ren met een focus op innovatiestrategieën en 
speerpunttechnologieën:

 > Cleantech en maakindustrie;
 > Life Sciences en zorg;
 > Creatieve industrie;
 > ICT.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn:

 > Investering onder de vorm van kapitaal of achterge-
stelde (converteerbare) leningen.

 > De vergoeding is marktconform:
 • Bij een achtergestelde lening bestaat de 

vergoeding uit een vaste interest, te betalen 
op kwartaalbasis, aangevuld met een variabele 
of uitgestelde interest. Er kan bijkomend een 
aandelencomponent voorzien worden. Die kan 
de vorm aannemen van een conversieoptie of 
een warrant.

 • Bij een kapitaalparticipatie streeft PMV een 
positief rendement na via de realisatie van 
meerwaarden uit de verkoop van haar aande-
lenpakket. De uitstap kan oplopen tot 7 en in 
sommige gevallen zelfst tot 9 jaar.

 > Commitment: aandeelhouders, managers of derde 
partijen dienen middelen met eenzelfde risicoge-
halte (gelijk aan min. 25% van het bedrag van de 
financiering van PMV) te investeren in het project.

 > Zoals elke kapitaalverschaffer investeert PMV om 
meerwaarde te creëren door ooit weer uit het ka-
pitaal te stappen. Voor PMV moet die meerwaarde 
zowel financieel als maatschappelijk zijn.

Contact Informatie
PMV Risicokapitaal
Oude Graanmarkt 63 
1000 Brussel 
T 02 229 52 30
F 02 229 30 31
info@pmv.eu 
www.pmv.eu

5.3  LRM 

Wat houdt deze maatregel in
LRM is een investeringsmaatschappij die economische 
groei in Limburg ontgint en stimuleert. Ze zorgen voor 
een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs 
in Limburg creëren kunnen groeien. Hun financiële mid-
delen en expertise zorgen, samen met de troeven van 
Limburg, voor een unieke voedingsbodem.

Wie komt in aanmerking
Zowel kmo’s als grote ondernemingen kunnen met hun 
groeiplannen bij LRM terecht. LRM richt zich tot alle 
sectoren en bedrijven, van starter over groeiende kmo 
tot grote onderneming. De toegang tot LRM verloopt 
via 5 domeinen: Technology & services, Health & Care, 
Sustainable Societies, Space & Experience, Smart 
Manufacturing.

Voorwaarden
LRM profileert zich als financieel investeerder met 
gespecialiseerde expertise. Ze streeft hierbij steeds min-
derheidsparticipaties in het aandeelhouderschap na.

De gemiddelde investeringshorizon ligt tussen 5 en 10 
jaar.

Strategie Kmo’s
LRM financiert projecten van Limburgse kmo’s in elke 
fase van de levensloop van de onderneming. Vrijwel 
alle sectoren komen in aanmerking. LRM heeft daarbij 
extra aandacht voor familiale bedrijven. Het minimum 
investeringsbedrag bedraagt €50.000.

Specifiek voor kmo’s kan LRM ook risicokapitaal ver-
schaffen via de PLUS-lening. Dit is een achtergestelde 
lening zonder waarborgen die aanvullend wordt 
verstrekt op bancaire kredieten en financiering met 
eigen middelen.

De PLUS-lening wordt verstrekt voor bedragen van 
€250.000 tot €600.000. Wegens het achtergesteld 
karakter en het niet stellen van waarborgen, ligt de 
vergoeding hoger dan de rente van een klassiek bancair 
krediet en bedraagt deze 6% op jaarbasis.

Naast de PLUS-lening beschikt LRM voor kleine onder-
nemingen met een beloftevol project over de KlimOp-
lening. Deze achtergestelde lening van €50.000 tot 
€250.000 kent een looptijd van 7 jaar waarbij er de 

http://www.pmv.eu
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eerste 2 jaar kan toegestaan worden geen kapitaalaf-
lossingen te verrichten. De rentevoet is vast en bedraagt 
4%. Slaagt een bedrijf erin om vijf nieuwe arbeidsplaat-
sen te creëren, dan daalt de rentevoet tot 3% vanaf het 
jaar dat deze doelstelling behaald wordt.

Strategie Grote ondernemingen
Grote ondernemingen uit de traditionele sectoren 
kunnen bij LRM terecht. Ook hier besteedt LRM veel 
aandacht aan familiale ondernemingen en investeert 
eveneens in familiale opvolgingen. Buy-out dossiers en 
projectfinancieringen binnen multinationale onder-
nemingen kunnen door LRM gefinancierd worden. De 
investeringsbedragen variëren vanaf €750.000.

Grote bedrijven die door de crisis tijdelijk in financiële 
moeilijkheden zitten, kunnen een beroep doen op ‘re-
placement capital’, een achtergestelde lening. Bedrijven 
die in aanmerking komen moeten structureel gezond 
zijn en een langetermijntoekomstperspectief kunnen 
aantonen.

Contact
LRM
Corda Campus
Kempische Steenweg 311 bus 4.01
3500 Hasselt
T 011 24 68 01
F 011 24 68 50
info@lrm.be
www.lrm.be

5.4  FPIM: DE FEDERALE PARTICIPATIE- EN 
INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ (FPIM) 

Wat houdt deze maatregel in
De activiteiten van de Federale Participatie- en Inves-
teringsmaatschappij (FPIM) zijn gebaseerd op twee 
functies:

 > het participeren in bedrijven uit strategische 
overwegingen als overheidsholding.

 > het participeren in bedrijven om hun ontwikkeling 
te ondersteunen als investeringsmaatschappij. De 
FPIM zoekt in haar investeringsbeslissingen een 
optimale combinatie tussen rendabiliteit en maat-
schappelijke relevantie. De FPIM wenst zich hierbij 
vooral te focussen op de volgende economische en 
transversale sectoren (via directe investeringen en/
of fondsinvesteringen): 
 • innovatie;
 • Internationale investeringsfondsen;
 • vastgoed;
 • netwerken; 
 • luchtvaart.

Daarnaast oefent de FPIM opdrachten uit in opdracht 
van de federale overheid (gedelegeerde opdrachten). In 
dit geval verstrekt de overheid de nodige fondsen en 
bevinden de participaties zich buiten de balans van de 
FPIM. Te denken valt aan de investeringen in bankgroe-
pen. De FPIM verstrekt geen subsidies.

Contact 
FPIM
Louizalaan 32-46A bus 4 
1050 Brussel 
T 02 548 52 11 
F 02 548 52 30 
s.tielemans@sfpi-fpim.be
www.sfpi-fpim.be

http://www.lrm.be
http://www.sfpi-fpim.be
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5.5  GIMV 

Gimv is een onafhankelijke, beursgenoteerde investe-
ringsmaatschappij die vooral op de Europese markt 
actief is als toonaangevende speler in private equity en 
durfkapitaal. Als erkend marktleider in geselecteerde in-
vesteringsplatformen identificeert Gimv ondernemende 
en innoverende bedrijven met een groot groeipotentieel 
en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. 
Elk van deze platformen werkt met een bekwaam en 
toegewijd team in de thuismarkt van Gimv (Benelux, 
Frankrijk en Duitsland) en kan rekenen op een uitge-
breid internationaal netwerk van deskundigen.

Gimv beheert ongeveer €1,8 miljard (inclusief co-inves-
teringspartnerships) aan investeringen in circa 50 por-
tefeuillebedrijven. Bij investeringen streeft Gimv naar 
een actieve participatie en bedrijfsspecifieke aanpak 
die gericht is op het creëren van toegevoegde waarde. 
Daarbij stelt Gimv zijn expertise en kennis ter beschik-
king van zijn portefeuillebedrijven, met het oog op het 
duurzaam verhogen van hun omzet en rentabiliteit. 

Investeringsplatformen
 > Connected Consumer focust op bedrijven met een 

duidelijke visie op de noden en voorkeuren van de 
toekomstige consument.

 > Health & Care investeert in baanbrekende biotech-
nologie, innovatieve medische technologie en in 
toonaangevende spelers actief in de gezondheids- 
en zorgsector.

 > Smart Industries richt zich op bedrijven die B2B-
producten en -diensten leveren, gebaseerd op 
waardecreatie door innovatie, techniek of intel-
ligente technologie.

 > Sustainable Cities investeert in diensten, nutsvoor-
zieningen en infrastructuur met een duurzame 
impact op de samenleving van morgen.

Investeringscriteria
 > Ondernemende en innovatieve bedrijven met een 

sterk potentieel en een uitgesproken groeiambitie
 > Kleine tot middelgrote bedrijven met een onderne-

mingswaarde tot €200 miljoen;
 > Bedrijven actief in de Benelux, Frankrijk of Duits-

land (DACH-landen);
 > Heldere bedrijfsvisie met een strategie gebaseerd 

op duurzame waardecreatie;
 > Competitief voordeel.

 > Sterk management

Investeringsaanpak en -meerwaarde
 > Investeringen van €5 tot €50 miljoen;
 > Actieve aandeelhouder, betrokken in raad van 

bestuur;
 > Expertise in bedrijven in diverse fases van ontwik-

keling (risicokapitaal versus groeikapitaal voor meer 
mature bedrijven);

 > Internationaal georganiseerd met multidisciplinaire 
teams;

 > Globale kijk, creatief en open-minded.

Co-investeringspartnerships
Sinds 2008 heeft Gimv voor een aantal segmenten ook 
het initiatief genomen om - samen met ervaren part-
ners - co-investeringspartnerships en samenwerkings-
verbanden op te richten. De co-investeringspartnerships 
zijn complementair aan Gimvs kernactiviteiten en 
kunnen bogen op de ervaring van de platformteams die 
advies verlenen bij het nemen van investeringsbeslis-
singen. Voorbeelden daarvan zijn Gimv-XL, Gimv Health 
& Care Co-Investment Program en DG Infra Yield.

Contact
Gimv
Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen
T 03 290 21 00
info@gimv.com
www.gimv.com

http://www.gimv.com 
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5.6 Fondsen gericht op internationaal 
ondernemen

5.6.1  BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR INTER-
NATIONALE INVESTERING (BMI) 

Wat houdt deze maatregel in
De Belgische Maatschappij voor Internationale Inves-
tering (BMI) biedt co-financiering aan op middellange 
of lange termijn van buitenlandse investeringen door 
Belgische ondernemingen. Ze houdt daarbij rekening 
met de belangen van het gastland en met de Belgi-
sche economische belangen. Hoewel de geselecteerde 
projecten zich dienen in te schrijven in een logica van 
financiële leefbaarheid en rentabiliteit, is de eerbied 
voor de principes van duurzame ontwikkeling en soci-
aal verantwoord ondernemen een belangrijk criterium 
voor een eventuele tussenkomst vanwege de BMI.

De BMI is er niet om Belgische ondernemingen die in 
het buitenland investeren te “subsidiëren”. De tussen-
komsten dienen immers marktconform te zijn. Alvorens 
te investeren wordt er een grondige analyse uitgevoerd 
naar de haalbaarheid en de duurzame rendabiliteit van 
het project.

Wie komt in aanmerking
De BMI richt zich vooral op Belgische ondernemingen 
die in België al een zekere omvang hebben bereikt en 
die hun expansie in het buitenland beginnen of verder 
zetten.

Wat komt in aanmerking
Nieuwe projecten (“greenfields”), de uitbreiding van 
bestaande projecten en de overname van buitenlandse 
ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor een 
co-financiering door de BMI. Zowel 100% buitenlandse 
dochtervennootschappen als joint ventures kunnen 
door de BMI gefinancierd worden, maar altijd op 
voorwaarde dat de Belgische partners de meerderheid 
van de aandelen bezitten.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden
De BMI beschikt over een reeks instrumenten voor de 
oprichting of overname van buitenlandse onderne-
mingen of voor de herstructurering en ontwikkeling 
van bestaande buitenlandse ondernemingen. De 
tussenkomsten zijn aangepast aan elk individueel geval, 
om optimaal in te spelen op de financiële behoeften 
van de Belgische investeerders en om het project- en 
landgebonden risico correct te verrekenen. De minimale 
deelname bedraagt €500.000.
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Het buitenlandse project kan worden gefinancierd via 
een directe participatie of via een achtergestelde en/
of converteerbare lening. Als aanvulling van de twee 
andere mechanismen kan de BMI ook langlopende 
euro-leningen toekennen.

De eigen financiële inbreng van de BMI kan in principe 
nooit hoger zijn dan die van de Belgische partner 
van wie een daadwerkelijke financiële inbreng wordt 
verwacht.

De BMI werkt nauw samen met o.m. de Belgische Inves-
teringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) en 
het Fonds Vlaanderen-Internationaal (FVI) .

Contact
BMI
Tervurenlaan 168, bus 9
1150 Brussel
T 02 776 01 00
F 02 770 66 38
info@bmi-sbi.be
www.bmi-sbi.be

5.6.2  BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ 
VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN (BIO) 

Wat houdt deze maatregel in
De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwik-
kelingslanden (BIO) streeft ernaar de groei van de 
privésector in ontwikkelings- en groeilanden te onder-
steunen, zodat deze landen toegang krijgen tot groei 
en duurzame ontwikkeling.

De sectorstrategie van BIO richt zich momenteel op 
drie domeinen:

 > BIO financiert microfinancieringsinstellingen, com-
merciële banken, niet-bancaire financiële instellin-
gen, investeringsfondsen en investeringsmaatschap-
pijen. De bedoeling van deze investeringen is de 
mogelijkheid te creëren voor lokale ondernemingen 
om financiering op lange termijn te bekomen;

 > BIO is bevoegd om rechtstreeks te investeren in 
lokale kmo’s en grotere bedrijven met een lokale 
verankering, met speciale aandacht voor volgende 
sectoren: landbouw, productie, hernieuwbare ener-
gie en basisdiensten voor de bevolking zoals water, 
transport en gezondheidszorg;

 > BIO verleent steun aan private projecten of via 

publiek-private partnerschappen, met speciale aan-
dacht voor energie- en watervoorziening, telecom-
municatie of transportinfrastructuur, waarbij het 
voornaamste doel het ondersteunen van de lokale 
privésector is.

BIO biedt lange termijnfinanciering aan in de vorm van 
kapitaal, quasi kapitaal en leningen, rechtstreeks of via 
intermediaire structuren. De minimale deelname per 
project bedraagt €1 miljoen.

Via het MSME Support Fund verleent BIO subsidies voor 
de cofinanciering van technische bijstandsprogramma’s 
bij klantbedrijven alsook voor haalbaarheidsstudies.

In het kader van haar investeringen spoort BIO haar 
partners aan om de beste praktijken op vlak van 
deugdelijk bestuur alsook sociale en milieuverantwoor-
delijkheid in te voeren.

Contact
BIO
Tervurenlaan 188A b4
1150 Brussel 
T 02 778 99 99
F 02 778 99 90
info@bio-invest.be
www.bio-invest.be

http://www.bmi-sbi.be
http://www.bio-invest.be


46

6. Mezzaninefinanciering
6.1  PMV-BEDRIJFSLENINGEN 

Wat houdt deze maatregel in
PMV-bedrijfsleningen zijn financieringsoplossingen 
op maat met een lange looptijd voor kmo’s en grote 
ondernemingen. Deze leningen bedragen minimum 
€350.000 en maximaal €5 miljoen. Ze kunnen zowel 
achtergesteld (“mezzaninefinanciering”) als niet-achter-
gesteld zijn. 

Via PMV-Bedrijfsleningen verstrekt PMV kredieten op 
maat aan Vlaamse ondernemingen in het kader van:

 > Financiering van materiële, immateriële en/of fi-
nanciële investeringen, evenals voor de financiering 
van bedrijfskapitaal bij de uitbouw van activiteiten;

 > Financiering van overnames van aandelen van een 
bestaande vennootschap, en/of overname van 
(een deel van) het handelsfonds. Deze overnames 
kunnen kaderen in een familiale opvolging, ma-
nagement buy-out (MBO) of management buy-in 
(MBI). Ook de instap van een financiële partij onder 
de vorm van een leveraged buy-out (LBO) behoort 
tot het werkkader;

 > Herfinanciering van bestaande schulden om zo 
voldoende werkingsmiddelen in de onderneming te 
houden en ter versterking van de balans.

PMV-Bedrijfsleningen bieden een flexibele, op maat 
gemaakte financieringsvorm aan, die achtergesteld 
(mezzaninefinanciering) of niet-achtergesteld kan 
zijn, complementair aan de bestaande (of nieuwe) 
bankfinanciering.

Deze flexibiliteit uit zich in de volgende kenmerken:

 > Mogelijkheid tot opname van de bedrijfslening in 
meerdere schijven;

 > Langere looptijden, tussen 5 en maximaal 10 jaar;
 > Rentevoet aangepast aan het risicoprofiel van 

de onderneming en al dan niet mogelijkheid tot 
vestigen van zekerheden;

 > Opsplitsing van de rentevoet in een cash en een 
uitgesteld gedeelte, dat pas op het einde van de 
looptijd betaald wordt;

 > Mogelijkheid tot aflossingsvrije periode;
 > Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling.
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Wie komt in aanmerking
PMV-Bedrijfsleningen financieren kmo’s en grote onder-
nemingen die aan volgende voorwaarden voldoen:

 > De onderneming heeft een exploitatiezetel in 
Vlaanderen en/of creëert toegevoegde waarde voor 
Vlaanderen;

 > De onderneming heeft een track record in het 
genereren van positieve cashflows;

 > De onderneming heeft een evenwichtig uitgebouwd 
managementteam;

 > De onderneming kan een stevig onderbouwd busi-
nessplan voorleggen dat de capaciteit aantoont om 
huidige en toekomstige schulden terug te betalen;

 > De onderneming heeft een solide marktpositie en 
groeiperspectieven.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn:

 > Financiering onder de vorm van achtergestelde of 
niet-achtergestelde leningen;

 > Bedrag: €350.000 tot €5 miljoen;
 > Looptijd: maximaal 10 jaar;
 > Terugbetaling: mogelijkheid tot aflossingsvrije 

periode gedurende minimum de eerste twee jaar, 
integrale terugbetaling op eindvervaldag mogelijk 
(bulletkrediet);

 > Vergoeding: marktconform door middel van een 
combinatie van één of meerdere van volgende 
componenten:
 • periodiek te betalen cash interest;
 • uitgestelde interest;
 • kapitaalcomponent o.b.v. warranten;

 > PMV-Bedrijfsleningen vullen slechts een deel van de 
financieringsbehoefte in en worden altijd verstrekt 
in cofinanciering met banken, aandeelhouders, 
managers, (financiële) investeerders, …

Wel of niet achtergesteld
PMV-bedrijfsleningen kunnen zowel achtergesteld als 
niet-achtergesteld zijn. Achtergestelde leningen, ook 
mezzaninefinanciering genoemd, komen in rangorde 
na bank- of andere financiering. Dit betekent dat bij 
een eventueel faillissement van de kredietnemer de 
achtergestelde lening pas kan terugbetaald worden 
na de volledige terugbetaling van de bank- of andere 
financiering. PMV-bedrijfsleningen met een achterge-

steld karakter combineren elementen van een lening, 
zoals een vaste looptijd en een vaste rentevergoeding, 
met die van een kapitaalinbreng, namelijk permanente 
financiële middelen die het eigen vermogen en de 
solvabiliteit van de onderneming versterken. Door het 
achtergestelde karakter dragen deze leningen een 
hoger risico.

Niet-achtergestelde PMV-bedrijfsleningen zijn leningen 
met een lager risico omdat ze:

 > bij een faillissement van de kredietnemer voorrang 
krijgen op achtergestelde schulden; en/of,

 > gewaarborgd worden door specifieke zekerheden in 
eerste of tweede rang, al dan niet pari passu met 
de banken; en/of,

 > onderhevig zijn aan convenanten. Dit zijn bepalin-
gen waaraan de kredietnemer moet voldoen, zoals 
het verstrekken van financiële informatie of het 
voldoen aan financiële ratio’s.

Omwille van het minder hoge risico is de rentevergoe-
ding van niet-achtergestelde PMV-bedrijfsleningen lager. 
Zij vormen een aanvullende financieringsvorm met 
langere looptijden dan traditionele bankfinanciering, 
die steeds minimaal 50% van de globale financie-
ringsbehoefte van de onderneming blijft invullen. De 
huisbank blijft ook het aanspreekpunt voor andere 
financiële diensten, zoals cash management, verzekerin-
gen, vastgoedbeheer, factoring, leasing, …

Contact 
PMV-Bedrijfsleningen
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 52 30
F 02 229 52 31
info@pmv.eu
www.pmv.eu

http://www.pmv.eu
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7. Andere overheidsinitiatieven
7.1  ARKIMEDES 

Wat houdt deze maatregel in
De ARKimedesregeling ter Activering van RisicoKapitaal 
in Vlaanderen voorziet in het ter beschikking stellen van 
durfkapitaal ten behoeve van starters en kmo’s in Vlaan-
deren. Arkimedes investeert samen met andere private 
investeerders (limited partners) in daartoe door Arkime-
des management erkende private risicokapitaalfondsen 
(de zogenaamde ARKIV’s) beheerd door private fonds-
beheerders (general partners). Het zijn deze ARKIV’s die 
op hun beurt investeren in Vlaamse starters en kmo’s. 
Naast elke euro die ARKimedes in een ARKIV investeert, 
dient minstens één euro aan private middelen inge-
bracht te worden. Op deze manier activeert ARKimedes 
het beschikbare risicokapitaal in Vlaanderen en kunnen 
de investeringsmiddelen voor starters en kmo’s aanzien-
lijk toenemen teneinde de ‘equity gap’ te dichten.

ARKimedes-Fonds II heeft een toegezegd kapitaal van 
€160 miljoen, geld dat rechtstreeks werd ter beschik-
king gesteld uit de begroting van de Vlaamse regering 

via PMV. Om in de toekomst naast risicokapitaalinveste-
ringen in Vlaamse ‘start-ups’ (de ‘first equity gap’) ook in 
‘scale-ups’ (de ‘second equity gap’) te kunnen uitvoeren, 
besliste de Vlaamse regering in 2016 om het toegezegd 
kapitaal van ARKimedes-Fonds II bijkomend met €50 
miljoen te verhogen tot €210 miljoen. Daarnaast werd 
in 2016 ook het maximumbedrag voor ARK-investe-
ringen in een doelonderneming verhoogd van €1,5 
miljoen naar €20,0 miljoen per twaalf maanden.

Wie komt in aanmerking
Ondernemingen die gevestigd zijn in het Vlaamse 
Gewest of de intentie hebben om zich hier te vestigen 
én voldoen aan Europese kmo-definitie kunnen voor 
durfkapitaal aankloppen bij een ARKIV.

Ingevolge Europese subsidiereglementeringen mogen 
ARKIV’s geen participaties nemen in door overcapaciteit 
getroffen segmenten van de vervoer-, land-, visserij- en 
aquacultuursectoren, alsook in de scheepsbouw - en 
EGKS-sectoren.
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Hoe gebeurt een ARK-investering in de praktijk
Starters en kmo’s, die beroep willen doen op de 
ARKimedesregeling, dienen zich met hun businessplan 
te richten tot één of meerdere ARKIV’s naar hun keuze.

Indien een ARKIV wil investeren in uw onderneming dan 
zal hij een ARK-investering uitvoeren die steeds gepaard 
gaat met een kapitaalverhoging: naast de bestaande 
aandeelhouders wordt de ARKIV dus een tijdelijke 
minderheidsaandeelhouder in uw onderneming.

De nieuwe middelen ingebracht als ARK-investering 
moeten aangewend worden om ofwel in het Vlaamse 
Gewest investeringen uit te voeren, ofwel er werkgele-
genheid of toegevoegde waarde te creëren.

Volgende ARKIV’s werden door ARKimedes Management 
erkend onder ARKimedes-Fonds II:

 > ARK Angels Activator Fund (AAAF) (www.aaafund.
be): is een gezamenlijk initiatief van BAN Vlaande-
ren en ING België en verstrekt als co-investerings-
fonds met Vlaamse business angels en/of andere 
co-investeerders risicokapitaal aan starters en kmo’s 
in Vlaanderen;

 > Capital-E II ARKIV (www.capital-e.be): dit is een 
seed, start-up en early stage fonds, met focus op 
nano- en micro-elektronica, en nieuwe materialen;

 > Capricorn ICT ARKIV (www.capricorn.be): zaai, 
start-up en early stage fonds dat zich richt op ICT 
met voornaamste focus ‘digital healthcare’ en ‘big 
data’;

 > Gimv Arkiv Tech Fund II (www.gimv.be): focust op 
starters en veelbelovende kmo’s in Vlaanderen die 
actief zijn op het gebied van ICT en cleantech;

 > Hummingbird ARKIV (www.hummingbird-ventures.
com): richt zich op snelgroeiende early stage 
ICT-ondernemingen;

 > KMOFIN 2, beheerd door LRM (www.lrm.be): i.s.m. 
UHasselt Venture Management: verstrekt risicoka-
pitaal aan bedrijven uit uiteenlopende sectoren, 
met bijzondere aandacht voor de technologische 
speerpuntsectoren ICT & media, life sciences en 
cleantech plus aan spin-offs van de Associatie 

Universiteit-Hogescholen Limburg. Alle levensstadia 
van ondernemingen, namelijk van seed, start-up, 
early stage tot groei, komen in aanmerking;

 > QBIC ARKIV Fund (www.qbic.be): is een gezamenlijk 
interuniversitair spin-off fonds van UGent, VUB en 
UA. Dit fonds verstrekt seed, start-up en early stage 
financiering aan spin-offs actief in life sciences, ICT 
en natuur- en ingenieurswetenschappen; 

 > Vectis ARKIV (www.vectisparticipaties.be): verstrekt 
risicokapitaal aan Vlaamse starters en groeibedrij-
ven in uiteenlopende sectoren;

 > Vesalius Biocapital II ARKIV (www.vesaliusbiocapital.
com): investeert in early stage life science bedrijven;

 > Volta Ventures ARKIV (www.volta.ventures): 
verstrekt seed en early stage risicokapitaal aan 
internet- en softwarebedrijven.

Evaluatieprocedure
De beheerder van een ARKIV zal, zoals alle risicoka-
pitaalverschaffers, uw businessplan onderzoeken en 
evalueren, en beslist autonoom om al dan niet in uw 
onderneming te investeren. Daarbij hanteert elke ARKIV 
haar eigen investeringscriteria, afhankelijk van de 
investeringsfocus, de samenstelling van de investerings-
portefeuille en andere volgens de beheerder relevante 
factoren.

Contact 
PMV
ARKimedes Management
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 52 30
F 02 229 52 31
arkimedes@pmv.eu
www.arkimedes.be

http://www.aaafund.be
http://www.aaafund.be
http://www.capital-e.be
http://www.capricorn.be
http://www.gimv.be
http://www.hummingbird-ventures.com
http://www.hummingbird-ventures.com
http://www.lrm.be
http://www.uhasselt.be/UH/techtransfer/%2832962%29-techtransfer-UHasselt-Venture-Management.html
http://www.qbic.be
http://www.vectisparticipaties.be
http://www.vesaliusbiocapital.com
http://www.vesaliusbiocapital.com
http://www.volta.ventures
http://www.arkimedes.be
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7.2  FINMIX  voor een gezonde en 
evenwichtige financieringsmix

Wat houdt deze maatregel in
FINMIX is een project van Agentschap Innoveren & 
Ondernemen dat de ondernemer de mogelijkheid 
biedt om zijn project voor te stellen aan een panel 
van financieringsexperten die adviseren over de meest 
aangewezen financieringsmix. Enkel die projecten waar-
bij risicokapitaal essentieel is voor een evenwichtige 
financieringsmix, komen in aanmerking voor FINMIX.

Dit project wordt gedragen door Agentschap Innoveren 
& Ondernemen in samenwerking met BAN Vlaanderen, 
BVA, Febelfin, PMV/Z, PMV en de ondernemersorganisa-
ties Unizo en Voka. 

De verschillende stappen in het project FINMIX
Om tot de optimale financiering te komen, doorloopt 
de ondernemer verschillende stappen. Eerst screent 
Agentschap Innoveren & Ondernemen het onderne-
mingsplan en gaat na of er nood is aan een combinatie 
van verschillende financieringskanalen. 

Vervolgens krijgt de ondernemer de kans zijn finan-
cieringsbehoefte voor te leggen aan een panel van 
experten. In dit panel zetelen vertegenwoordigers van 
de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaf-
fers, de Innovatiecentra en de ondernemersorganisaties 
Unizo en Voka. De volledige lijst van experten vindt u 
op www.finmix.be. Het is echter niet de bedoeling en 
evenmin haalbaar om een concrete financieringsover-
eenkomst te sluiten.

Na afloop van de panelsessie krijgt de ondernemer 
een evaluatieverslag waarin het advies van het ex-
pertenpanel wordt samengevat. Aan de hand van een 
terugkoppelingsgesprek(ken) met een accountmanager 
van Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt het 
advies en de verdere uitrol besproken. Elk onderne-
mingsplan wordt confidentieel behandeld gedurende 
het hele traject. Bovendien is deze dienstverlening 
gratis.

Wie komt in aanmerking
FINMIX staat open voor kleine, middelgrote en grote 
ondernemingen gevestigd in Vlaanderen, zowel (poten-
tiële) starters als groeiers, die geconfronteerd worden 
met een complexe financieringsbehoefte voor hun 
risicovolle project.

Aanmeldingsprocedure
Geïnteresseerden vullen het aanmeldingsformulier in 
op www.finmix.be en voegen hun ondernemingsplan 
toe. Een accountmanager van Agentschap Innoveren & 
Ondernemen neemt vervolgens contact op.

Contact
Agentschap Ondernemen
T 0800 20 555
finmix@vlaio.be 
www.finmix.be

7.3  FINMIX INTERNATIONAAL 

Wat houdt deze maatregel in?
FINMIX Internationaal is een project van Flanders Invest-
ment & Trade (FIT) in samenwerking met Agentschap 
Innoveren & Ondernemen. Het is een trajectbegeleiding 
– geen subsidie -  dat zich richt tot alle ondernemingen 
gevestigd in Vlaanderen, zowel starters als groeiers, 
die op zoek zijn naar de optimale financieringsmix 
voor internationale projecten. De ondernemingen zijn 
genoodzaakt om naast bankfinanciering een beroep te 
doen op alternatieve financiering.

FINMIX Internationaal biedt u de mogelijkheid om uw 
plan voor te stellen aan een panel van financierings-
experten. Deze experten beoordelen uw onderne-

http://www.finmix.be
http://www.finmix.be
http://www.finmix.be
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mings- en exportplan. Zij adviseren u over de meest 
aangewezen financieringsmix. In dit panel zetelen 
vertegenwoordigers van de banken, overheids- en 
private risicokapitaalverschaffers, overheids- en private 
kredietverzekeraars, PMV, Finexpo, een consultant 
internationale financiering, een adviseur van FIT en de 
ondernemersorganisaties Unizo en Voka. Gedurende 
het volledige traject wordt de confidentialiteit van uw 
plan gewaarborgd.

Wie komt in aanmerking voor FINMIX 
Internationaal?
FINMIX Internationaal staat open voor kleine, middel-
grote en grote ondernemingen, zowel voor starters (met 
focus op starters met een succesvol innovatiedossier) 
als groeiers, die voor hun internationaal project op 
zoek zijn naar alternatieve financiering. Geen enkele 
sector wordt uitgesloten.

De doelmarkt van deze ondernemingen zijn groei- en 
ontwikkelingslanden (de landen buiten de EU-28). 
Bovendien bevindt de exploitatie- of maatschappelijke 
zetel van de onderneming zich in het Vlaamse Gewest.

Welke financieringsprojecten komen in aanmer-
king voor FINMIX Internationaal?
Projecten van Vlaamse ondernemingen waarbij klas-
sieke bankfinanciering alleen niet volstaat omwille van 
het risicovolle, complexe en internationale karakter: de 
export van goederen, de oprichting van een buiten-
landse vestiging of het opstarten van een project in het 
buitenland.

De complexiteit van de financiering kan te wijten zijn 
aan de omvang van de kapitaalsbehoefte, de versnelde 
groei op internationale markten of het economisch 
en/of politiek risico van de beoogde markt. Plannen 
met een kapitaalsbehoefte van minimaal 150.000 euro 
komen in aanmerking voor FINMIX Internationaal.

Aanmeldingsprocedure
Geïnteresseerden vullen het aanmeldingsformulier in 
op www.finmixinternationaal.be en voegen hun onder-
nemingsplan en/of exportplan toe. Een accountmana-
ger van Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt 
vervolgens contact op.

www.finmixinternationaal.be

http://www.finmixinternationaal.be
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Bijlagen

1. Bazel II en III-akkoorden en de invloed op de houding van uw 
bank

Bazel II-akkoord
Doelstelling van het Bazel II-akkoord (januari 2007) is 
de stabiliteit van de financiële sector te waarborgen. 
Als gevolg hiervan werden de banken verplicht om hun 
leningpolitiek te herzien. 

Het akkoord bepaalt hoeveel vermogen banken zelf 
moeten aanhouden in relatie tot de door hen verstrekte 
leningen. Daarnaast bepaalt het akkoord dat dit 
vermogen een afspiegeling moet zijn van de feitelijke 
kredietrisico’s die zijn verbonden aan de ondernemin-
gen waaraan de banken kredieten verstrekken. Het 
aanhouden van kapitaal is een dure aangelegenheid 
voor een bank en beïnvloedt wezenlijk het rendement 
op het eigen vermogen van de bank.

Onder Bazel I diende de bank 8% van het ontleend geld 
aan te houden als eigen vermogen. Die zogenaamde 
Cooke-ratio was identiek voor zowel goede als minder 
solvabele klanten. Met Bazel II dient de bank meer of 
minder kapitaal te reserveren, afhankelijk van de kans 
op betalingsmoeilijkheden bij de klant. Onder invloed 
van deze nieuwe regelgeving zullen banken bij iedere 
afzonderlijke kredietovereenkomst dus een precieze 
inschatting moeten maken van de kredietrisico’s. Ze 
zullen met behulp van een ratingsysteem nauwkeurig 
nagaan of de kredietnemer wel in staat is om zijn of 
haar krediet in de toekomst terug te betalen. 

Hierdoor zal voor een krediet met een “hoger risico” 
meer kapitaal moeten worden gereserveerd (waardoor 
de kostprijs voor de bank stijgt), terwijl kredieten met 
een lager risico minder kosten zullen veroorzaken. Deze 
werkwijze zal dan ook een invloed hebben op de kre-

dietbeslissingen, zowel bij de beslissing tot het al dan 
niet verlenen van een krediet alsook bij de vaststelling 
van de prijs voor de klant. Naarmate een onderneming 
een gunstiger risicoprofiel heeft, zal de credit rating 
verbeteren en kunnen de kredietvoorwaarden van de 
bank gunstiger zijn. 

Dit alles heeft de volgende gevolgen voor de kmo:

 > zelfs bij de kleinste kredietaanvragen zullen onder-
nemingen steeds meer met risiciobeoordelingen 
(ratings) van banken te maken krijgen;

 > de kredietprijzen en –voorwaarden binnen eenzelf-
de bank zullen sterker van elkaar gaan verschillen 
naargelang de klant;

 > naarmate de rating voor een bedrijf verslechtert 
(het toekennen van een rating is een regelmatig 
proces) zal de bank haar bestaande kredietdossier 
doorschuiven naar hogere niveaus binnen de bank.

Ratings in het kredietproces bij de bank

A. Wat is een rating?
Een rating is een beoordeling van de kredietwaardigheid 
van een debiteur of, anders gezegd, van de kans dat de 
onderneming haar schuld terug zal betalen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen externe en 
interne ratings. Externe ratings worden door rating-
bureaus gegeven en hebben in het algemeen enkel zin 
voor vrij grote ondernemingen die obligaties of andere 
effecten op de kapitaalmarkt plaatsen. Interne ratings 
worden door banken aan kredietnemers toegekend, 
voornamelijk op basis van gegevens uit het verleden. 
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B. Hoe komt een rating tot stand?
In eerste instantie verzamelen banken gedetailleerde 
gegevens over bepaalde kenmerken van hun krediet-
nemers. Het merendeel van deze gegevens wordt bij 
de kredietnemer zelf opgevraagd, andere (financiële) 
gegevens worden opgevraagd bij particuliere bureaus 
voor kredietregistratie.

Vervolgens worden bepaalde factoren uit de gegevens 
van de kredietnemer naast gegevens over niet-terug-
betaalde kredieten uit het verleden gelegd. Er wordt 
dus bekeken hoe vaak kredietnemers met soortgelijke 
kenmerken in het verleden in gebreke zijn gebleven. 
Tenslotte wordt aan de nieuwe kredietnemer een rating 
toegekend aan de hand van statistische algoritmen.

Banken verzamelen niet alleen kwantitatieve, maar ook 
kwalitatieve gegevens over de kredietnemer:

 > De kwantitatieve gegevens worden normaal gezien 
ontleend aan jaarrekeningen en jaarverslagen van 
de kmo. Een groot aantal banken vraagt ook om 
ondernemingsplannen of belastingsaangiften en 
bekijkt ook de totale schuldenlast en de liquiditeit 
en rentabiliteit.

 > Kwalitatieve gegevens worden veelal verkregen uit 
mondelinge contacten tussen bank en onderne-
ming. Daarbij wordt vooral bekeken naar de kwali-
teit van het management en naar de marktpositie 
en de rechtsvorm. Indien de kredietaanvraag van 
een startende onderneming komt, kunnen er nog 
geen financiële gegevens over het verleden op tafel 
gelegd worden en kunnen de kwalitatieve factoren 
tot zo’n zestig procent meetellen.

C. Hoe werken banken met ratings?
Eénmaal een onderneming een rating gekregen 
heeft van de bank, wordt hiermee gewerkt in alle 
fasen van het interne kredietproces (kredietbeslis-
sing, de berekening van de prijs van het krediet en de 
kredietbewaking).

In het verleden werden de meeste kredietbeslissingen 
voor kmo’s genomen op basis van de indruk die een 
medewerker bij de bank van een bedrijf had. Criteria 
zoals de algemene reputatie van een bedrijf, de relatie 
met de ondernemer en onderpand speelden hierbij een 
rol. Tegenwoordig werken banken veel stelselmatiger 
met kredietverleningscriteria en richten hun focus meer 
en meer op ratings.

Dit betekent dat de rating van een kredietnemer niet 
alleen bepaalt of het krediet wel of niet wordt verleend, 
maar ook hoeveel onderpand moet worden verstrekt, 
hoe lang een krediet maximaal kan lopen en hoeveel 
het krediet zal kosten. 

De toegekende rating speelt eveneens een rol bij de 
controles waaraan het bedrijf gedurende de looptijd 
van het krediet door de bank wordt onderworpen. De 
meeste banken werken hun ratings regelmatig bij en 
schatten zo voortdurend de risico’s van hun kredietne-
mers in. Toekennen van een slechtere rating wordt in 
de meeste gevallen als alarmsignaal beschouwd.

Het is dan ook mogelijk dat de bank het bedrijf beter in 
het oog gaat houden, de interest verhoogt, de bestaan-
de kredieten verlaagt of het krediet voor het einde van 
de looptijd opzegt. Soms wordt er zelfs beslist om met 
de desbetreffende kmo geen zaken meer te doen.

Bron: deze tekst is gebaseerd op een handleiding van 
de Europese Commissie “Hoe omgaan met de nieuwe 
creditratings”.

Bazel III-akkoord
Het Bazel III-pakket omvat striktere voorschriften 
over het eigen kapitaal en liquiditeit. De kern van dit 
akkoord is dat banken veel meer geld zullen moeten 
aanhouden tegenover hun uitstaande beleggingen dan 
nu. De kapitaalratio’s die de banken moeten aanhouden 
zullen dus sterk stijgen. Dit zal tot gevolg hebben dat er 
minder leningen zullen worden verstrekt, dat ze duur-
der zullen zijn en er meer waarborgen zullen worden 
gevraagd.

De nationale implementatie van de regels ging worden 
aangevat op 1 januari 2013 en geleidelijk worden inge-
voerd zodat ze uiteindelijk in 2019 volledig van kracht 
zijn. Doordat in Europa de instanties het niet eens 
raakten over de omzetting van Basel III in een nieuwe 
richtlijn (CRD IV in het jargon), werd de invoering 
uitgesteld tot 1 januari 2014. Tegen het einde van 2015 
wordt verwacht dat de belangrijkste elementen van 
de akkoorden voor België gepubliceerd en van kracht 
zullen zijn.
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2. Checklist voor het opmaken van een kredietdossier 
Een onderbouwd kredietdossier is een must bij het 
aantrekken van vreemde middelen. 

Een belangrijpe tip: besteed voldoende aandacht in de 
voorbereiding ervan en laat u bij de opmaak - doch ook 
bij uw contact nadien bij uw bank - eventueel bijstaan 
door een financieel deskundige. 

Wees ook open in uw communicatie aangezien een 
kredietrelatie veelal draait rond vertrouwen. Best dient 
u een kredietaanvraag in als het bedrijf nog gezond is. 

Wat moet u echter juist voorbereiden?

U dient te weten dat er door banken steeds een 
antwoord wordt gezocht op drie vragen:

 > wie is de ondernemer/onderneming?
 > wat wilt u met de gevraagde financiering doen?
 > wat zijn de risico’s voor de bank (terugbetaalcapaci-

teit, eigen inbreng en waarborgen)? 

Op elk van deze hoofdvragen kan u best op voorhand 
een antwoord voorbereiden, waarbij onderstaande 
checklist u kan helpen. 

Voor zeer kleine ondernemingen dienen de vragen in 
deel 1 niet zo uitvoerig beschreven te worden dan voor 
middelgrote en grote ondernemingen. 

1) Kennis van de onderneming:
De bank wenst haar risico in te schatten door kennis 
van de onderneming. Beschrijf dan ook goed onder-
staande items. De ondernemer dient zijn balans te 
begrijpen en kan liefst meepraten over termen zoals 
vaste activa, vlottende activa, eigen vermogen, cashflow. 
Indien u hiervan niet voldoende kent, neemt u best uw 
financiële raadgever mee.

 5 Voorstelling van de onderneming: wie is de krediet-
nemer en zijn aandeelhouders?, wat is de activiteit 
en productengamma?, hoe is de onderneming 
gestructureerd en georganiseerd? (geef dus niet 
alleen uw statuten mee !)

 5 Wat is de achtergrond van het management en de 
aandeelhouders: beschrijf in het kort de relevante 
ervaring en diploma’s van deze mensen en toon 
liefst aan dat uw bedrijf voor de verschillende 

domeinen kennis in huis heeft (productie, adminis-
tratie, marketing, …).

 5 Marktbespreking (evoluties in de markt, wie zijn de 
grootste concurrenten, wat is uw concurrentieel 
voordeel, …).

 5 Geef een overzicht van de lopende kredieten en 
bijhorende waarborgen. Biecht ook alle bezwarende 
elementen eerlijk op, zoals achterstallen bij de RSZ, 
schulden bij de belastingen, … Open en correcte 
communicatie is belangrijk en is een continu 
proces: houd ook tussendoor regelmatig de bank 
op de hoogte van de cijfers en het beleid van uw 
onderneming.

 5 Geef volledige inzage in de cijfers: 
 5 (liefst tijdig) neergelegde jaarrekening van de 

afgelopen drie jaren;
 5 recente tussentijdse afsluiting (proef- en 

saldibalans, eventueel extra op te maken door 
uw boekhouder): dit is extra belangrijk in 
economisch moeilijke tijden!;

 5 verhaal achter de cijfers: hoe werden de vaste 
activa gewaardeerd, wat is de kwaliteit van de 
voorraden en van het klantenbestand, welke ac-
tiva werden reeds in pand gegeven bij banken, 
hoe zit het met de leveranciers, zijn er schulden 
bij de RSZ of bij de belastingen?

2) Aard van de kredietaanvraag:
Onderbouw uw kredietaanvraag met voldoende cijfer-
materiaal. Focus u niet teveel op één enkele financiële 
oplossing aangezien uw bankier na inschatting van uw 
kredietdossier dikwijls zelf een oplossing op maat zal 
uitwerken. 

 5 Omschrijf duidelijk waarvoor u bijkomende finan-
ciering vraagt (investering, bijkomend werkkapitaal, 
investering in technologisch onderzoek, overname, 
…).

 5 Toon aan dat de investering in het beleid van de 
onderneming past.

 5 Probeer van de bank te bekomen dat de financie-
ring met lange termijnmiddelen steeds minimaal 
de langetermijnbehoefen afdekt. Tracht te komen 
tot een overschot aan langetermijnfinanciering 
aangezien op deze manier ook een deel van de 
schommeling van de kortetermijnbehoeften kunnen 
gedekt worden (bedrijfskapitaal !). 

 5 Wat kost de investering zelf?
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 5 … en wat is de totale behoefte aan financiële 
middelen (breng dus ook in kaart of er eventueel 
een verhoging zal plaatsvinden van openstaande 
vorderingen door omzetstijging, dienen er extra 
voorraden te worden aangekocht, zullen de betaal-
termijnen voor klanten worden aangepast en wat 
zijn uw betaaltermijnen naar uw leveranciers, …).

 5 Welk rendement zal het project genereren? Er 
wordt vanuit gegaan dat de verwachte cashflow 
zeker 25% hoger dient te liggen dan de aflossingen 
van kapitaal en rente.

3) Kruip even in de huid van uw bank en check 
welke risico’s er voor hen in zitten:
Een bank dient overtuigd te worden van de terugbetaal-
capaciteit naar de toekomst toe (juiste inschatting van 
de mogelijkheden van de onderneming). Zo zal uw bank 
nagaan of de onderneming in staat is om het nieuw 
gevraagd krediet terug te betalen. De beoordeling ge-
beurt voornamelijk op basis van historische resultaten, 
aangezien uw prognoses onzeker zijn. Hiervoor worden 
de resultaten van de onderneming geanalyseerd en 
wordt er nagekeken in hoeverre zij bestendigd kunnen 
worden. Hoe onzekerder de winstgevendheid, hoe 
meer nood aan eigen inbreng van de ondernemer en 
hoe meer waarborgen er gevraagd zullen worden.

a) Zekerheid op winstgevendheid: Is de winstgevend-
heid hoog genoeg om het gevraagde krediet te kunnen 
terugbetalen?
Alhoewel uw bank in eerste instantie rekening houdt 
met de historische cijfers is het toch sterk aan te raden 
een prognose bij te voegen van de terugbetaalcapaci-
teit van de onderneming, uitgaande van de veronder-
stelling dat u de gevraagde financiering bekomen heeft 
en uw investeringsproject kan worden uitgevoerd. 
Eventueel bereidt u drie scenario’s voor: een realistisch 
scenario, doch ook een pessimistisch en een opti-
mistisch scenario, zodat de bank zicht krijgt op het 
potentieel, doch ook op het worstcase scenario. Zeker 
in moeilijke economische tijden dient uw plan hiermee 
rekening te houden. 

 5 Voeg hiervoor een kasplanning toe, waarin u alle 
verwachte inkomsten en verwachte uitgaven per 
maand uitlijst. Laat u hierin evt. bijstaan door uw 
boekhouder. Op deze manier toont u de behoefte 
aan financiering aan en kan worden vastgesteld of 
er gedurende bepaalde periodes externe korteter-
mijnfinanciering nodig is, bijvoorbeeld om conjunc-
tuurschommelingen op te vangen.

 5 Zeker indien uw onderneming met een nieuwe 
activiteit begint is het raadzaam om met potentiële 
klanten reeds ‘intentieverklaringen tot aankopen’ 
op papier te zetten, zodat uw bankinstelling kan 
vaststellen dat er een markt is voor deze nieuwe 
activiteit. 

b) Eigen inbreng
U mag er in regel vanuit gaan dat minimaal 10% en in 
regel eerder 20 à 40% van uw investeringsproject met 
eigen middelen zou moeten gefinancierd worden om 
geloofwaardig te zijn. Dit percentage hangt echter ook 
af van de sector. 
Voor de bank is dit een teken dat u zelf in uw project 
gelooft en er risico’s voor durft te nemen. Hoe onze-
kerder de winstgevendheid, hoe meer nood aan eigen 
inbreng van de ondernemer, aangezien het eigen 
vermogen ook dient om eventuele tegenslagen op te 
vangen. 
Hoe langer de financieringsbehoefte, hoe belangrijker 
het gedeelte van de eigen financiering wordt (gezien de 
stijgende onzekerheid).

 5 Meld aan uw bankinstelling duidelijk voor welk 
bedrag en op welke manier de financiering met 
eigen middelen zal gebeuren (in cash, in natura, 
in rekening-courant die geblokkeerd kan worden 
gedurende de looptijd van de lening, …). Neem dit 
tevens duidelijk op in uw kasplan.

c) Waarborgen 
Besef dat de vraag naar waarborg normaal is: een bank 
is immers geen risicokapitaalverstrekker en wil zich in-
dekken teken de onzekerheid van uw winstgevendheid! 
Houd er ook rekening mee dat de waarde van het 
onderpand door de bank meestal een flink stuk lager 
wordt ingeschat dan de marktwaarde van hetgeen u wil 
financieren (pand handelsfonds bijvoorbeeld slechts 15 
à 25%). Dit komt doordat de bank bij uitwinning slechts 
kan terugvallen op de ‘gedwongen verkoopwaarde’. De 
waardering van de activa in onderpand daalt dan ook 
nog eens in tijden van crisis, zodat er dan meestal meer 
waarborgen worden gevraagd.

 5 Denk goed na over de waarborgen waarover u 
beschikt. Doe eventueel een voorstel van het maxi-
mumbedrag dat u bereid bent om als waarborg te 
geven voor de gevraagde kredietverlening. Weet ook 
dat de overheid zich borg kan stellen (tegen kleine 
kostprijs) voor uw project mocht u over te weinig 
waarborgen beschikken.
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Nuttige links

www.subsidiedatabank.be: Via deze subsidiedatabank 
biedt Agentschap Innoveren & Ondernemen u basisin-
formatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de 
provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. 

www.finmix.be: geeft de ondernemer die op zoek is 
naar risicokapitaal de mogelijkheid om zijn project 
voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. 

Leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan: 
beknopt overzicht van de essentiële elementen dat een 
ondernemingsplan moet bevatten.  
www.vlaio.be/publicaties.

http://www.subsidiedatabank.be
http://www.finmix.be
http://www.vlaio.be/publicaties
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Nuttige publicaties en tools

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen beschikt over 
een ruim aanbod van publicaties. Deze verstrekken per 
thema informatie omtrent een aantal facetten van het 
ondernemerschap:

 > starten
 > ruimtelijke ordening
 > financiering & subsidies
 > intellectuele eigendom 
 > Europa
 > …

Publicaties financiering & subsidies:
 > Subsidiegidsen: deze thematische brochures (inves-

teringen, opleiding en tewerkstellingsmaatregelen, 
innovatie, export,.) bieden u een overzicht van de 
belangrijkste steunmaatregelen. Deze brochure-
reeks, gepubliceerd op de website, wordt voortaan 
automatisch bijgewerkt wanneer de informatie in 
de subsidiedatabank wordt aangepast. Hierdoor 
beschikt u bij het downloaden steeds over de meest 
actuele brochures.

 > Maandelijkse nieuwsbrief ‘Subsidiedatabank’.
 > U zoekt risicokapitaal? overzicht van de risicokapi-

taalverschaffers actief in Vlaanderen.

Voor de subsidiegidsen en inschrijvingen op de nieuws-
brief ‘Subsidiedatabank’ kan u gratis terecht op:  
www.subsidiedatabank.be.

De andere brochures kan u gratis downloaden via 
www.vlaio.be/publicaties.

http://www.subsidiedatabank.be
http://www.vlaio.be/publicaties
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