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Wegwijzer 

Deze inventaris bevat een overzicht van financieringsmogelijkheden die interessant zijn voor bedrijven 

in de sociale economie. Op deze pagina vindt u een handige wegwijzer doorheen deze inventaris, 

waarbij u vlot kan doorlinken naar relevante passages, op basis van de fase waarin uw onderneming 

zich bevindt of op basis van de aard van de financiering die u nodig heeft. U kan ook snel doorlinken 

naar enkele basisbegrippen omtrent financiering. 

Basisbegrippen 

 Basisbegrippen 

 Soorten financieringsbehoeften 

 Wat is voor een financier belangrijk? 

 Belang van de financieringsmix 

Mogelijkheden volgens de fase van uw onderneming 

 Voor (pre-)starters: eigen middelen, 3F’s (Family, Friends, and Fools/Fans) 

 Voor groeiende en mature ondernemingen: risicokapitaal, bankkredieten, overheid 

Mogelijkheden volgens wat je wil financieren 

 Oprichtingskosten: eigen middelen, 3F’s 

 Immateriële vaste activa: eigen middelen, 3F’s, risicodragend kapitaal 

 Materiële vaste activa: traditionele kredietverstrekkers 

 Financiële vaste activa: risicodragend kapitaal, 3F’s, eigen middelen 

 Vlottende activa en voorraden: bankkredieten 

Mogelijkheden volgens de aard van de financiering 

 Eigen vermogen: eigen middelen, risicodragend kapitaal, overheid, 3F’s 

 Vreemd vermogen op lange termijn: traditionele kredietverstrekkers, overheid 

 Vreemd vermogen op korte termijn: traditionele kredietverstrekkers 
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1 Inleiding 

1.1 Situering 

Sociale economie ondernemingen zijn constant op zoek zijn naar nieuwe niches en potentiële nieuwe 

activiteiten om hun maatschappelijke doelstelling(en) blijvend en structureel te kunnen verzekeren. 

Toch blijkt het niet evident om van een idee effectief te komen tot een nieuwe business. Niet enkel 

het huidige economische klimaat heeft hier invloed op, ook de steeds duidelijkere vraag vanuit de 

overheid naar responsabilisering en efficiëntere inzet van de toegewezen middelen maakt dat het 

investeren in nieuwe markten moeilijker en moeilijker wordt.  

De sociale economie ondernemingen moeten dan ook op zoek naar andere financiering willen ze hun 

maatschappelijke doelen ook in de toekomst blijvend kunnen volbrengen. Er werd bovendien 

vastgesteld dat sociale economie ondernemingen nog onvoldoende kennis hebben van het 

instrumentarium aan reguliere financiering, waardoor ze vaak de weg niet vinden naar de 

verschillende financieringsmogelijkheden.  

Naar aanleiding van deze vaststellingen werd vanuit socialeeconomie.be een opdracht uitgeschreven 

met als doel het inventariseren van de financieringsmogelijkheden voor de sociale economie 

ondernemingen vertrekkende vanuit het bestaande aanbod opgenomen in de subsidiedatabank van 

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Deze inventaris is het resultaat van deze opdracht. 

De opdracht werd gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van 

Sociale Economie. De opdracht werd uitgevoerd door Hefboom vzw in nauwe samenwerking met 

Hefboom cvba en Trividend. In|c vzw, het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), 

Departement WSE, sectorvertegenwoordigers van coöperaties, beschutte en sociale werkplaatsen, 

activiteitencoöperaties en ondernemingen uit de lokale diensteneconomie werden betrokken in de 

totstandkoming van deze inventaris. 

1.2 Doel van de inventaris 

Deze inventaris vertrekt vanuit het aanbod dat beschreven is in de subsidiedatabank en de 

financieringsgids van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). In de inventaris wordt extra 

aandacht besteed aan de  financieringsmogelijkheden die specifiek interessant zijn voor de sociale 

economie. 

Bestaande informatie en gidsen worden niet opnieuw integraal verwerkt in dit document. Er wordt 

verwezen naar wat al beschikbaar is en aangevuld met bijkomende informatie die voor de sociale 

economie relevant kan zijn. 

1.3 Sectorafbakening 

Deze inventaris besteedt vooral aandacht aan financieringsvormen voor de sector van de sociale 

economie, m.n. beschutte en sociale werkplaatsen, invoegbedrijven, lokale diensteneconomie, 

coöperaties en activiteitencoöperaties (starterslabo’s). 

http://www.socialeeconomie.be/
http://www.vlaio.be/subsidiedatabank
http://www.vlaio.be/themas/financiering
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De activiteitencoöperaties (starterslabo’s) begeleiden niet enkel sociale economie ondernemingen. 

Voor de startfase zal er daarom vertrokken worden van een inventaris voor alle starters. Na de 

startfase zal dan weer vooral gefocust worden op de sociale economie ondernemingen. 

Deze inventaris kan evenzeer interessant zijn voor ondernemingen die niet tot deze focusdoelgroep 

behoren, maar die ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

1.4 Doelpubliek 

Het doelpubliek zijn directie, HR managers, personeelsverantwoordelijken, 

kwaliteitsverantwoordelijken, eerste lijn leidinggevenden/werkvloerbegeleiders uit de diverse 

werkvormen zoals hierboven omschreven.  

Elke persoon die in zijn takenpakket actief met financiering bezig is of bezig zal zijn, behoort tot de 

doelgroep van deze inventaris. Evenzeer beleidsmakers en/of betrokkenen behoren tot de doelgroep 

van deze inventaris. 
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2 Financiering in het algemeen 

2.1 Basisbegrippen 

Enkele basisbegrippen die belangrijk zijn bij de zoektocht naar financiering zijn o.a.: 

 De solvabiliteit geeft een beeld van financiële onafhankelijkheid van de onderneming. Voor 

een financier is dit de graadmeter voor de financiële gezondheid van een onderneming. 

 De liquiditeit toont aan in welke mate een onderneming al dan niet in staat is om haar korte 

termijn verplichtingen als gevolg van de bedrijfsvoering te betalen met eigen middelen. Er zal 

gekeken worden naar het beschikbaar bedrijfskapitaal (overschot aan lange termijn middelen) 

om de behoeften aan bedrijfskapitaal (nood aan korte termijn middelen) te kunnen dekken. 

Wanneer er nood is aan extra bedrijfskapitaal, wil dit zeggen dat de onderneming financiering 

nodig heeft. 

 De vrije cashflow zijn middelen die overblijven nadat aan alle betalingsverplichtingen werd 

voldaan. Een kredietverstrekker ziet aan de hand van de vrije cashflow of er voldoende 

terugbetalingscapaciteit is om een nieuw project te financieren. Een (potentiële) 

aandeelhouder leidt eruit af of er ruimte is om dividenden uit te betalen. 

 De rendabiliteit is de winstgevendheid van een onderneming. Die is belangrijk om de 

activiteiten op lange termijn verder te kunnen zetten. Ondernemingen die jaar na jaar 

verlieslatend afsluiten, zijn financieel niet duurzaam. 

Interessante tools 
 
Voor meer informatie over deze basisbegrippen en de berekening ervan verwijzen we naar de e-
learning module ‘Financieel beleid bestaande bedrijven’ op de website www.socialeeconomie.be.    
 
VLAIO heeft ook een publicatie ‘Leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan’ waarin 
deze begrippen worden toegelicht in het hoofdstuk over het financieel plan. 
 

 

2.2 Financieringsbehoeften 

Er zijn verschillende redenen waarom een onderneming financiering nodig kan hebben. De bekendste 

zijn om te kunnen investeren of omwille van een behoefte aan werkkapitaal. Werkkapitaal zijn 

financiële middelen die het mogelijk moeten maken om de dagelijkse werking te kunnen financieren. 

2.2.1 Investeringsbehoefte 

Investeringen zijn doorgaans grote uitgaven voor de aankoop van een gebouw, een auto, een nieuwe 

machine, duurzaam materiaal enz., m.a.w. roerende en onroerende goederen (vaste activa). Het zijn 

goederen die voor langere tijd worden gebruikt. Daarom worden de kosten ook boekhoudkundig 

verdeeld over verschillende jaren via het principe van de afschrijvingen. 

http://www.socialeeconomie.be/
http://www.vlaio.be/content/leidraad-voor-het-opstellen-van-een-ondernemingsplan
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De aankoop van een gebouw wordt gefinancierd met de toekomstige inkomsten gespreid over 

meerdere jaren. Op het moment van de investering beschikt de onderneming nog niet over die 

inkomsten waardoor op zoek wordt gegaan naar financiering. Dat kan met eigen middelen, wanneer 

deze beschikbaar zijn, of via externe financiering. Doorgaans is het een combinatie van beiden. 

Voor een correcte financiering van een investering wordt een investeringsplan gemaakt, dat wordt 

opgesteld aan de hand van de planning op middellange en lange termijn voor de onderneming. Daarbij 

is het belangrijk dat de gekozen financieringsvorm voor elke investering geen belemmering betekent 

voor toekomstige investeringen. 

• De maandlasten van een investeringen moeten toelaten dat er nog toekomstige 

investeringen mogelijk zijn. 

• Gebruikte waarborgen moeten toelaten dat er in de toekomst nog andere kredieten 

aangegaan kunnen worden. 

We onderscheiden twee soorten van investeringen: 

2.2.1.1 Vervangingsinvesteringen  

Vervanging van materiaal om diverse redenen: afgeschreven, verouderd, versleten, te laag 

rendement,…. Vervangingsinvesteringen hebben meestal geen of een beperkte invloed op de omzet 

van een onderneming. Ze kunnen wel een grote invloed hebben op het resultaat van een onderneming 

zoals nieuwe afschrijvingen en kosten van de financiering die ten laste van het bedrijfsresultaat zijn. 

Daar tegenover staan aflopende aflossingen en afschrijvingen voor het materiaal dat wordt vervangen. 

Om investeerders en financiers te overtuigen moet er een financieel plan opgemaakt worden. Dat 

financieel plan zal door financiers getoetst worden aan de haalbaarheid.  

2.2.1.2 Uitbreidingsinvesteringen 

Uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen met de bedoeling om te groeien: de productie te 

verhogen, nieuwe producten of diensten te lanceren, nieuwe markten te betreden, enz.. 

Uitbreidingsinvesteringen hebben een positieve invloed op de omzet en het resultaat. De manier 

waarop ze een invloed hebben op de omzet en  het resultaat, het tijdstip wanneer ze welke invloed 

hebben en de omvang van de impact van de uitbreidingsinvestering moeten blijken uit het 

businessplan en het bijbehorend financieel plan.  

Voor een uitbreidingsinvestering is het schrijven van een goed businessplan en financieel plan van 

essentieel belang. Het is zeer belangrijk om te weten welke mogelijkheden en perspectieven de 

investering biedt en welke de gevolgen zijn voor de onderneming. Financiers gaan het businessplan en 

het financieel plan zeer grondig analyseren en toetsen aan de haalbaarheid van het project en de 

investering. 
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Het moment waarop men het businessplan en het financieel plan schrijft, is ook een ideaal moment 

om de bestaande bedrijfsstructuur door te lichten : 

• Passen het nieuwe project en de investering in de bestaande bedrijfsstructuur of zouden 

we het onderbrengen in een nieuwe juridische entiteit? Welke juridische entiteit? 

• Indien het gaat om een investering in een onroerend goed, kan overwogen worden om het 

onroerend goed onder te brengen in een aparte vennootschap, een 

patrimoniumvennootschap. 

Elke wijziging in de bedrijfsstructuur moet grondig overwogen worden. De ideale bedrijfsstructuur zal 

zelden of nooit bestaan, elke bedrijfsstructuur heeft zijn voor- en nadelen. 

Toepassing sociale economie 

Gesubsidieerde sociale economie ondernemingen moeten vooraleer ze hun bedrijfsstructuur wijzigen, 

grondig hun financiering doorlichten. Het is dan belangrijk om een onderscheid te maken tussen die 

activiteiten die subsidies vergen en activiteiten die te vermarkten zijn zonder subsidies. Beide 

activiteiten kunnen in afzonderlijke structuren ondergebracht worden. Op die manier wordt vermeden 

dat te veel commerciële inkomsten uit de markt een bedreiging zijn voor toekomstige subsidies. 

2.2.2 Behoefte aan werkkapitaal 

De behoefte aan werkkapitaal is de nood aan liquide middelen om de dagelijkse werking te kunnen 

continueren, m.a.w. het geld dat nodig is om de doelstelling als onderneming te realiseren.  

In principe wordt werkkapitaal opgebouwd vanuit de eigen werking. Een deel van de inkomsten wordt 

immers gereserveerd als werkkapitaal voor volgende projecten. Op die manier wordt werkkapitaal met 

eigen middelen opgebouwd. Dat noemt men ook wel eens autofinanciering. Er zullen echter 

momenten zijn waarop het eigen opgespaard werkkapitaal onvoldoende is en er voor de financiering 

van werkkapitaal bij derden moet worden aangeklopt. Behoefte aan werkkapitaal kan ontstaan als 

gevolg van groei, als gevolg van slecht betalende klanten of als gevolg van slecht cash beheer. 

Toepassing sociale economie 

Een maatwerkbedrijf dat aan herverpakking doet van producten maar onvoldoende liquide middelen 

heeft om de nodige grondstoffen aan te kopen, kan ook geen afgewerkt product aan de klant afleveren. 

Als datzelfde maatwerkbedrijf vervolgens enkele weken moet wachten op de betaling door de 

klant(en), zijn er opnieuw geen middelen om grondstoffen en materiaal te kopen om een volgende 

opdracht te realiseren. Die behoefte aan cash noemt men de behoefte aan werkkapitaal. 
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3 Schuldfinanciering 

Bij schuldfinanciering gaat een onderneming schulden aan (lening, krediet) bij een externe partij om 

werkkapitaal of investeringen te financieren. Vooral traditionele banken doen aan schuldfinanciering. 

Daarnaast zijn er een aantal financiers die zich specifiek richten tot de sociale economie. Er zijn ook 

een aantal niet-bancaire producten zoals leasing en renting die een vorm van schuldfinanciering zijn. 

In dit hoofdstuk staan we stil bij de verschillende vormen van schuldfinanciering, de toepasbaarheid 

ervan in de sociale economie en wie de belangrijkste aanbieders zijn die zich richten tot de sociale 

economie. 

3.1 Bancaire schuldfinanciering 

Met bancaire schuldfinanciering worden die financieringsvormen bedoeld die doorgaans door 

traditionele banken worden verschaft. Het gaat dan om korte termijnkredieten zoals kaskredieten, 

overbruggingskredieten en vaste voorschotten (straight loans), en om langere termijn kredieten zoals 

bedrijfskapitaal kredieten en investeringskredieten. 

Interessante tools 
 
Febelfin, de overkoepelende organisatie voor de financiële sector, verschaft op haar website 
informatie over kredietverstrekking aan ondernemers. Op deze website is veel informatie te vinden 
over de verschillende financieringsvormen en mogelijkheden. 
 
Een handige tool om de kredietlasten te berekenen is te vinden op de website www.krediet-
simulator.be. 
 
VLAIO besteedt op haar website www.vlaio.be ook aandacht aan enkele vormen van bancaire 
kredieten. Bancaire kredietvormen zoals het overbruggingskrediet en het bedrijfskapitaalkrediet 
komen niet aan bod op de website van VLAIO. 
 
Op de website www.socialeconomie.be is een uitgebreide zoekmachine die ook de mogelijkheid 
biedt om te zoeken naar solidaire financiers. De resultaten leveren ook financiers op die aan 
microfinanciering in het Zuiden doen. 
 

3.1.1 Soorten bancaire kredieten 

3.1.1.1 Kaskrediet 

Een bank stelt een kredietlijn, gekoppeld aan een bankrekening, ter beschikking van de kredietnemer, 

waarover de kredietnemer vrij kan beschikken. Inkomende gelden worden onmiddellijk in mindering 

gebracht van het openstaand saldo, uitgaande gelden betekenen een onmiddellijke verhoging van het 

openstaand saldo. De interestberekening gebeurt op dag-basis. Een kaskrediet is doorgaans een 

kortlopend krediet dat wel jaarlijks verlengd kan worden. De website kaskrediet.eu biedt informatie 

over kaskredieten.  

 

http://www.financieringvanondernemingen.be/
http://www.financieringvanondernemingen.be/
http://www.krediet-simulator.be/
http://www.krediet-simulator.be/
http://www.vlaio.be/
http://www.vlaio.be/artikel/bancaire-financieringsvormen
http://www.vlaio.be/artikel/bancaire-financieringsvormen
http://www.socialeconomie.be/
http://kaskrediet.eu/
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Voordeel:  zeer flexibele kredietvorm en met beperkte bijkomende administratie. 

Nadeel:  dure kredietvorm met doorgaans hoge rentevoeten en enkel toegankelijk wanneer (al) 

omzet werd gegenereerd. 

 

Toepassing sociale economie 

 

Het kaskrediet is een financieringsvorm die vrij goed is ingeburgerd in de sociale economie 

ondernemingen.  

3.1.1.2 Overbruggingskredieten 

Een overbruggingskrediet is een kortlopend krediet voor de voorfinanciering van gegarandeerde 

inkomsten in de toekomst zoals bijvoorbeeld subsidies.  

 

Voordeel:  tijdelijke liquiditeitstekorten tussen het moment van toekenning en uitbetaling van 

een subsidie, worden opgevangen. 

Nadeel:  rentevoeten zijn hoger en de zekerheid van de toekomstige inkomsten zal grondig 

aangetoond moeten worden. Meestal zal de kredietverstrekker de inpandgeving van 

de gegarandeerde inkomsten vragen. 

Toepassing sociale economie 

Interessant financieringsmiddel op korte termijn voor sociale economie ondernemingen vermits de 

meesten subsidies ontvangen en met een overbruggingskrediet heeft men een bevoorschotting van die 

subsidies. Het is een financieringsvorm die frequent voorkomt in de sociale economie. 

3.1.1.3 Vast voorschot (straight loan) 

Een straight loan is een voorschot op een bankrekening gedurende een vooraf bepaalde korte tijd 

binnen een vooraf bepaalde kredietlijn. Zoals het kaskrediet en het overbruggingskrediet is dit tevens 

een kortlopend krediet. Voor meer informatie over het vast voorschot, zie kaskrediet.eu 

 

Voordeel:  snelle oplossing voor tijdelijke liquiditeitstekorten, momenteel aan voordelige 

rentevoeten omdat de rentevoeten meestal gekoppeld zijn aan de marktrente op 

korte termijn. 

Nadeel:  is enkel voor grotere bedragen en worden meestal toegestaan binnen het kader van 

een kredietlijn, waaraan de meeste kredietverstrekkers strenge eisen en waarborgen 

koppelen. 

3.1.1.4 Bedrijfskapitaalkrediet 

Een bedrijfskapitaalkrediet dient voor de financiering van het werkkapitaal van een onderneming, dit 

is het overbruggen van de periode tussen het betalen van kosten en het ontvangen van inkomsten. Dit 

soort krediet wordt doorgaans aangegaan voor een middellange termijn (3-tal jaren). Het is een 

interessante tool voor ondernemingen waarbij de tijd tussen productie en verkoop zeer lang is. 

 

http://kaskrediet.eu/ondernemers/straight-loan/
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Voordeel:  het biedt een antwoord op korte termijn financieringsbehoeften, maar wordt  

opgevangen met een middellange termijn financieringsvorm, waardoor de 

rentevoeten een stuk lager kunnen liggen dan korte termijnkredieten. Het krediet 

wordt met een vast delgingsschema afgelost. 

Nadeel :  zoals elke kredietvorm zijn er voorwaarden (waarborgen, terugbetalingsschema, 

rentevoet,…)  gekoppeld aan een bedrijfskapitaalkrediet. 

Toepassing sociale economie 

Een bedrijfskapitaalkrediet is dikwijls zeer belangrijk voor sociale economie ondernemingen met een 

vzw-structuur. Dikwijls, en zeker in een opstartfase, zijn er onvoldoende eigen middelen aanwezig  voor 

het werkkapitaal omwille van de vzw structuur (geen kapitaalparticipatie mogelijk) en dan is een 

bedrijfskapitaalkrediet de aangewezen kredietvorm.  

3.1.1.5 Investeringskrediet 

Het investeringskrediet dient zowel voor de financiering van roerende en onroerende goederen met 

een beperkt levensduur (5 à 7 jaar) als met een levensduur langer dan 7 jaar. De looptijd van het 

investeringskrediet kan gekoppeld worden aan de economische levensduur van het te financieren 

goed maar niet noodzakelijk. De financiering van bijvoorbeeld rollend materiaal of een machine zal 

gekoppeld worden aan de levensduur, maar onroerende goederen, zoals gebouwen, hebben 

doorgaans een langere economische levensduur dan 20 jaar, terwijl kredietverstrekkers de looptijd 

van een investeringskrediet voor onroerende goederen beperken tot 20 jaar, uitzonderlijk 25 jaar.  

 

Voordeel:  maakt de vlotte aanschaf van uitrustingsgoederen mogelijk, doorgaans eenvoudig te 

waarborgen. 

Nadeel :  weinig flexibele kredietvorm: looptijd, rentevoet, waarborgen, enz. worden bij het 

afsluiten van het krediet vastgelegd en kunnen moeilijker gewijzigd worden of 

aangepast worden aan gewijzigde economische omstandigheden tijdens de looptijd 

van het krediet.  

 

De huidige zeer lage rentevoeten zetten veel ondernemingen er toch toe aan om een herziening te 

vragen/eisen van hun investeringskrediet. 

Toepassing sociale economie 

Investeringskredieten bieden sociale economie ondernemingen de mogelijkheid om belangrijke 

uitrustingsgoederen te financieren, wat zonder investeringskredieten quasi onmogelijk is, tenzij er 

voldoende financiële reserves aanwezig zijn om dit zelf te financieren.  

3.1.2 Waarborgen 

Aan kredietverstrekking is inherent het risico van niet-terugbetaling gekoppeld. Daarom willen 

kredietverstrekkers het risico op niet-terugbetaling van het krediet indekken door het vestigen van 

waarborgen (zekerheden) die kunnen ingewonnen worden op het ogenblik dat de kredietnemer zijn 

contractuele verbintenissen niet nakomt. 
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Interessante tools 
 
Op de website van VLAIO wordt bij bancaire financieringsvormen een beperkt overzicht gegeven 
van mogelijke zekerheden vanuit een theoretisch kader, m.n. zakelijke, persoonlijke, semi-zakelijke 
en morele zekerheden. 
 
Op de website Onderneming in Brussel is ook een overzicht van de verschillende vormen van 
waarborgen beschikbaar. 
 
Echter, lang niet alle gebruikte zekerheden zijn terug te vinden op deze websites. 
 

 

Hier geven we een overzicht van de zekerheden zoals ze in de praktijk benoemd en gebruikt worden.  

3.1.2.1 Hypothecaire inschrijving en volmacht 

A. De hypothecaire inschrijving is een zakelijk recht gekoppeld aan een onroerend goed waarbij de 

hypotheeknemer (kredietverstrekker) voorrang heeft bij het te gelde maken van het onroerend 

goed. Op het ogenblik van inschrijving van de hypotheek wordt een volgorde, de rangorde, 

bepaald.  Een hypotheek wordt steeds gevestigd door tussenkomst van een notaris. Doorgaans 

wordt een hypotheek gevestigd op een onroerend goed zoals een gebouw. Voor meer informatie 

over de hypothecaire inschrijving kan je terecht op de website www.notaris.be.  

 

Nadeel:  het vestigen van een hypotheek is duur, de kostprijs is afhankelijk van het bedrag van 

de hypotheek en de notaris moet hiervoor betaald worden. 

 

B. Bij een hypothecaire volmacht geeft de eigenaar van een onroerend goed de volmacht aan een 

derde om een hypotheek te vestigen op het ogenblik dat deze het nodig acht. Voor meer over de 

hypothecaire volmacht zie www.notaris.be. 

 

Voordeel:  een hypothecaire volmacht is merkelijk goedkoper dan een hypothecaire inschrijving, 

de prijs is afhankelijk van het bedrag van het hypothecair mandaat. 

Nadeel:  voor de kredietverstrekker geeft een hypothecaire volmacht merkelijk minder 

zekerheid vermits de rangorde bepaald wordt op het ogenblik dat er effectief een 

inschrijving genomen wordt. 

Toepassing sociale economie 

Voor sociale economie ondernemingen zullen kredietverstrekkers meestal werken met een combinatie 

van hypothecaire inschrijving en hypothecaire volmacht omwille van de kostprijs. Voor gekende en 

solvabele sociale economie ondernemingen is een verhouding 10 % hypothecaire inschrijving en 90 % 

hypothecaire volmacht haalbaar. Van zodra de kredietgever een beperkte inschrijving heeft, moet hij 

http://www.vlaio.be/artikel/bancaire-financieringsvormen
http://www.1819.be/nl/content/waarborgen-dekkingsmiddelen-voor-uw-kredieten
http://www.notaris.be/faq/verkopen-kopen-huren-lenen/wat-is-een-hypothecaire-inschrijving
http://www.notaris.be/verkopen-kopen-huren-lenen/financieren/soorten-leningen/de-hypothecaire-volmacht
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immers geïnformeerd worden indien een andere partij ook een inschrijving wil nemen. Op dat moment 

kan de kredietgever alsnog de volmacht omzetten in een inschrijving om zeker te zijn van zijn waarborg. 

3.1.2.2 Inschrijving handelsfonds 

Het handelsfonds bevat alle immateriële en materiële roerende goederen, voorraden, vorderingen en 

tegoeden van een onderneming. Met een inschrijving handelsfonds neemt een kredietverstrekker 

voorrang bij het te gelde maken van het handelsfonds. Een inschrijving handelsfonds kan gebeuren via 

een onderhandse of notariële akte en wordt geregistreerd in een afzonderlijk register in het kantoor 

der hypotheken. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Ondernemingsdatabank. 

 

Nadeel:  aan een inschrijving handelsfonds zijn kosten verbonden, afhankelijk van het bedrag 

van de inschrijving. De meeste kredietverstrekkers zullen een inschrijving 

handelsfonds maar voor een beperkt bedrag opnemen in de waarborgberekening. 

Toepassing sociale economie 

Een inschrijving handelsfonds wordt voor sociale economie ondernemingen weinig genomen, meestal 

omwille van de beperkte waarde die aan een inschrijving handelsfonds wordt toegekend door 

financiers. 

3.1.2.3 Subrogatie 

De subrogatie is een indeplaatsstelling, de kredietverstrekker treedt in de plaats van een verkoper van 

een roerend goed en neemt diens rechten zoals het recht tot terugeisen van het verkochte roerend 

goed zolang de volledige koopsom niet is betaald. Meer informatie hiervoor is beschikbaar op de 

website www.elfri.be.  

 

Voordeel:  is kosteloos, de verkoper van het roerend goed dient enkel het document subrogatie 

te ondertekenen. 

Nadeel:  is eerder een morele waarborg. 

Toepassing sociale economie 

Subrogatie wordt voor sociale economie ondernemingen zeer frequent toegepast, zeker voor de 

financiering van rollend materieel. 

3.1.2.4 Inpandgeving 

Bij inpandgeving worden diverse roerende goederen en rechten (facturen, subsidies, spaarrekeningen, 

aandelen, obligaties,…) overgedragen aan de kredietverstrekker die deze te gelde kan maken op het 

ogenblik dat de kredietverstrekker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor meer informatie, 

zie ook www.elfri.be. 

 

Voordeel:  de overdracht van roerende goederen en rechten kan vrij gemakkelijk gebeuren, denk 

maar aan het in pand geven van subsidies en facturen. 

http://ondernemingsdatabank.indicator.be/bank/uw_zaak_als_waarborg/VLTAHDAR_EU080605?cookieChecked=1
http://www.elfri.be/
http://www.elfri.be/pand
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Nadeel:  een derde partij (verstrekker van een subsidie, degene die de factuur moet betalen) 

wordt op de hoogte gebracht dat de vordering in pand werd gegeven en dat kan het 

imago schaden. 

Toepassing sociale economie 

Wordt zeer dikwijls toegepast bij kredietverstrekking aan sociale economie ondernemingen. 

Overbruggingskredieten worden meestal gewaarborgd door inpandgeving van subsidies. 

3.1.2.5 Borgstelling  

De borgstelling is een verbintenis waarbij een derde, natuurlijke persoon of rechtspersoon, de 

terugbetaling van een krediet garandeert en eventueel de verbintenissen van de kredietnemer 

overneemt. 

 

Voordeel:  aan een borgstelling zijn geen verdere kosten verbonden.  

Nadeel:  nadelen zijn er enkele voor de borgverstrekker. Hij wordt verantwoordelijk voor de 

terugbetaling van een krediet indien de kredietnemer niet aan zijn verplichtingen 

voldoet. 

Toepassing sociale economie 

Borgstelling gebeurt vrij frequent bij kredietverlening aan sociale economie ondernemingen omdat  er 

zeer dikwijls relaties zijn tussen sociale economie ondernemingen of omdat ze onderdeel uitmaken van 

een groter geheel en dan gebeurt het vaak dat een moederorganisatie borg staat. 

3.1.2.6 Waarborgen van de Vlaamse overheid 

De waarborgregeling onder de vleugels van PMV kan onder bepaalde voorwaarden een krediet 

waarborgen tot 75% en dit tot een bedrag van 1,5 miljoen euro. Door de waarborgregeling erkende 

financiers krijgen op jaarbasis een contingent toegekend van waarborgen die ze kunnen inzetten voor 

financieringsaanvragen. Op de website van PMV vind je meer informatie over de waarborgregeling.  

 

Voordeel:  de eigen waarborgen worden niet aangetast. 

Nadeel:  dure waarborg: 0,50 % op het initieel waarborgbedrag per jaar looptijd van het krediet 

met een beperking tot 10 jaar. Daarenboven is het de erkende kredietverschaffer (de 

bank) die bepaalt of er gebruik wordt gemaakt van de waarborgregeling en niet de 

kredietnemer. Er kan maximum 75% gewaarborgd worden, waardoor een aanvulling 

met andere waarborgvormen nodig kan zijn. 

Toepassing sociale economie 

Het is eerder uitzonderlijk dat sociale economie ondernemingen beroep doen op NV Waarborgbeheer 

omwille van de kostprijs, maar het is wel mogelijk. Een vzw kan gebruik maken van de 

waarborgregeling indien deze, conform Europees Recht, een economische activiteit uitoefent. Er is 

http://www.pmv.eu/nl/financiering-voor-ondernemers/waarborgen/waarborgen-tot-15-miljoen-euro
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sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden 

aangeboden. 

3.1.2.7 Europese waarborgen  

Op Europees niveau is er een breed scala aan financiering beschikbaar voor starters, ondernemers en 

bedrijven, ongeacht de omvang of sector. Het gaat dan om microkredieten, leningen, waarborgen, 

vermogensfinanciering enzovoort. De EU steunt elk jaar meer dan 200 000 bedrijven. Een aantal van 

deze initiatieven voorziet ook Europese waarborgen die financiële intermediairs kunnen aanspreken. 

Ze zijn te vinden bij het COSME-programma, het InnovFin-programma, European Investment Fund (EIF) 

en European Investment Bank (EIB). De meeste van deze programma’s focussen niet op een specifieke 

sector en zetten vooral in op ondernemingen die inzetten op ontwikkeling en innovatie. 

 

Gekende financiële intermediairs die gebruik maken van deze programma’s zijn ING, BNP Paribas 

Fortis, KBC, Belfius maar ook PMV. 

 

Een overzicht van al deze programma’s en welke financiële intermediairs in Vlaanderen er gebruik van 

maken, is hier te vinden op de website van Europa.  

Toepassing sociale economie 

De meeste van deze instrumenten zijn enkel toegankelijk voor kmo’s waardoor vzw’s uit de boot vallen. 

3.1.2.8 Nationaal Pandregister 

Er zijn belangrijke wijzigingen op komst inzake de roerende zekerheden. De wet van 11 juli 2013 

bepaalt de modaliteiten betreffende “zakelijke zekerheden op roerende goederen” en de werking van 

het Nationaal Pandregister dat zal beheerd worden door de dienst hypotheken van de algemene 

administratie van de patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze wet in werking zou treden op 1 december 2014. Vermits 

het Nationaal Pandregister nog niet operationeel was, werd de inwerkingtreding uitgesteld tot 

1 januari 2017. De website van het advocaten kantoor Peeters geeft hierover meer informatie.  

Toepassing sociale economie 

Momenteel is er nog onvoldoende zicht op de modaliteiten dus de mogelijke voor- en nadelen zijn nog 

niet duidelijk. Zo is het ook moeilijk in te schatten in welke mate dit interessant kan zijn voor sociale 

economie ondernemingen. 

3.1.3 Belangrijkste aandachtspunten 

3.1.3.1 Looptijd  

In functie van de kredietvorm en het doel van het krediet zal de looptijd variëren. De looptijd wordt bij 

aanvang van het krediet vastgelegd. Doorgaans wordt de looptijd niet gewijzigd maar de klant kan 

altijd vragen aan de kredietverschaffer om die te herzien, mits daarvoor een goede reden is. De 

kredietverschaffer zal akkoord moeten gaan om het krediet desgevallend te herzien. 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_nl.htm
http://www.peeters-law.be/documents/analyse-items/70-securities-on-movables.xml?lang=nl
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3.1.3.2 Rentevoet 

De rentevoet wordt steeds uitgedrukt in een lastenpercentage op jaarbasis, m.n. de te betalen interest. 

Contractueel kan overeengekomen worden dat de rentevoet herzien wordt. Zelfs wanneer dit niet 

contractueel werd voorzien, kan men steeds vragen om de rentevoet te herzien. Doorgaans is dat het 

geval als de vastgelegde rentevoet sterk afwijkt van de rentevoet gangbaar op dat moment in de markt. 

Echter, de kredietverschaffer is niet verplicht die aan te passen. 

Belangrijke elementen bij de bepaling van de rentevoet: 

- Variabiliteit van de rentevoet: wanneer wordt de rentevoet herzien en wat is de referentievoet 

waarmee vergeleken wordt? 

- Hoe groot is de variabiliteit: kan de rentevoet onbeperkt stijgen of dalen? Zijn er eventueel 

beperkingen ingebouwd, cap en floor genaamd? Cap is de maximale rentevoet die mogelijk is, 

floor is de minimale rentevoet die mogelijk is. 

3.1.3.3 Terugbetalingsmogelijkheden 

Een krediet kan op diverse manieren terugbetaald worden en de gekozen manier wordt contractueel 

vastgelegd.  

 

Frequentie van terugbetaling: maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks. Een belangrijk element 

voor de keuze van de frequentie van de terugbetaling is de evolutie van de inkomende geldstromen. 

Indien de inkomende geldstromen weinig fluctuaties kennen, dan opteert men best voor een 

maandelijkse terugbetaling, daarentegen, indien de voornaamste inkomende geldstromen zich 

situeren in één periode van het jaar, dan kiest men best voor een jaarlijkse terugbetaling. 

 

Men kan kiezen voor vaste mensualiteiten waarbij het periodiek terug te betalen bedrag steeds 

hetzelfde is, of men kan kiezen voor een degressieve terugbetaling waarbij men periodiek telkens een 

lager bedrag terugbetaald. In het tweede geval betaal je over de totale looptijd minder interesten, 

maar is het te betalen bedrag in het begin wel hoger. 

 

Simulaties kunnen gemaakt worden op volgende website www.aflossingstabel.be.   

3.1.3.4 Bijkomende kosten (bovenop de rentevoet) 

Naast de periodieke terugbetaling van het krediet met interesten zijn er nog een aantal kosten die ten 

laste van de kredietnemer zijn en die al eens vergeten worden bij de berekening van het totale 

kostenplaatje van een krediet. Deze elementen verdienen extra aandacht bij het aangaan van een 

krediet: 

- Kosten van waarborgvestiging: notariskosten, hypotheekinschrijving, inschrijving handelsfonds,…. 

- Schattingskosten: bij een krediet gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving of hypothecaire 

volmacht kan de kredietverstrekker een schatting eisen van het onroerend goed. Deze schatting 

dient te gebeuren door een onafhankelijk persoon. Er zijn vastgelegde prijstabellen, maar een 

http://www.aflossingstabel.be/bereken-aflossing.html
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richtprijs voor een schattingsverslag van een beëdigd schatter kan zijn: 150 EUR te verhogen met 

0,3 % van de waarde van het onroerend goed. 

- Dossierkosten: een percentage van het kredietbedrag, 0,50 % is gangbaar, meestal met een 

minimum van 250 EUR en een maximum van 750 EUR. 

- Reserverings- of provisioneringsvergoeding: een vergoeding die een kredietverstrekker 

aanrekent op de kapitalen die nog niet opgenomen zijn. De kredietverstrekker moet immers de 

niet-opgenomen kapitalen ter beschikking houden. 0,50 % per jaar is gangbaar. 

- Beheerskosten: een periodieke kost (maandelijks, trimestrieel) die de kredietverstrekker 

aanrekent. 25 à 30 EUR per maand is veel voorkomend. 

- Wederbeleggingsvergoeding: dit zijn kosten die betaald moeten worden wanneer het krediet 

vroegtijdig (voor beëindiging van de overeenkomst) wordt opgezegd. Doorgaans worden deze 

uitgedrukt in aantal maanden rentevoet die betaald moet worden. Veel kredietverschaffers zijn 

hierin weinig transparant of nemen zeer vage clausules op in de kredietovereenkomst. In veel 

gevallen maakt dit een vroegtijdige opzegging van de overeenkomst zeer duur.  

 

Opgelet, op nieuwe ondernemingskredieten die aangegaan werden vanaf 10 januari 2014 en tot 

1 miljoen euro, is de wederbeleggingsvergoeding beperkt tot zes maanden interest op het 

vervroegd terugbetaalde kapitaal. Deze nieuwe regel geldt helaas enkel voor nieuwe kredieten 

aangegaan nà de inwerkingtreding van de wet. 

 

- Doorhaling van een hypotheek: wanneer aan het krediet een hypotheek verbonden is, zal bij 

opzegging de hypotheek doorgehaald moeten worden. Dat brengt ook enkele honderden euro’s 

extra kosten met zich mee. 

3.1.4 Aanbod 

3.1.4.1 Private initiatieven 

De grootste private banken in Vlaanderen voor bancaire financiering zijn Belfius, BNP Paribas Fortis, 

ING en KBC. De website van de Nationale Bank van België heeft volledig overzicht van de banken actief 

in België.  

We focussen ons hier op aanbieders die interessant kunnen zijn voor de sociale economie. Banken 

zoals KBC, Belfius, ING, BNP Paribas Fortis richten zich naast hun regulier aanbod ook tot de non-profit 

en social-profit sector. Banken zoals Triodos en VDK richten zich met hun aanbod nog iets explicieter 

tot de sociale en duurzame economie. 

Eén van de initiatieven om het ethische karakter van de Belgische banken in kaart te brengen is de 

Bankwijzer van Fairfin: www.bankwijzer.be.  

Hefboom cvba biedt bancaire financiering aan zonder zelf een bank te zijn. Hefboom is een coöperatie 

die naast dienst- en adviesverlening zeer gericht kredieten verschaft aan de sociale en duurzame 

economie. Daarnaast verschaft Hefboom via Impulskrediet ook microkredieten tot 25.000 euro voor 

ondernemers en ondernemingen die moeilijk aan bankfinanciering geraken. Hefboom werkt als 

http://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/kredietinstellingen
http://www.bankwijzer.be/
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erkende financier voor schuldfinanciering samen met het Sociaal Investeringsfonds SIFO (zie ook 

verder). Meer informatie via www.hefboom.be. 

3.1.4.2 Vlaamse overheidsinitiatieven 

A. Sociaal Investeringsfonds SIFO 

Het Sociaal Investeringsfonds SIFO verleent voordelige leningen aan bedrijven uit de sociale economie. 

SIFO doet dat  door trekkingsrechten te verlenen aan erkende financiers. Die trekkingsrechten geven 

de betrokken financiers het recht om tegen aantrekkelijke voorwaarden solidaire cofinanciering te 

krijgen van PMV. De erkende financiers kunnen die cofinanciering gebruiken om, samen met eigen 

middelen, organisaties te steunen die actief zijn in de sociale economie. Er zijn drie instellingen erkend 

als financier m.n. Hefboom (schuldfinanciering), Trividend (vermogensfinanciering) en Socrowd 

(crowdfundingplatform, vroeger netwerk rentevrij).  

Voor meer informatie over SIFO is te vinden op de www.vlaanderen.be.   

 

B. Waarborgregeling 

Zoals eerder vermeld is er ook de Vlaamse Waarborgregeling, tevens onder de vleugels van de PMV. 

Er zijn waarborgen tot 1,5 miljoen euro en waarborgen boven de 1,5 miljoen euro. Het zijn banken en 

andere kredietverschaffers die erkend worden en daardoor gebruik kunnen maken van de 

waarborgregeling. 

Meer informatie over de waarborgen van de Vlaamse overheid kan je terecht op deze pagina op de 

website van PMV. 

C. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) 

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) heeft in haar aanbod ook bancaire kredietvormen zonder 

zelf een bank te zijn. Het gaat om schuldfinanciering voor ondernemingen aanvullend op de bestaande 

markt van schuldfinanciering. Dit is het aanbod van PMV voor ondernemingen: 

o Startlening+: een achtergestelde lening voor eenmanszaken of rechtspersonen die maximaal 

4 jaar actief zijn, vanaf 5.000 euro tot 100.000 euro, interest 3%. 

o Kmo-cofinanciering: een achtergestelde lening voor zowel starters als bestaande 

ondernemingen, vanaf 7.500 euro tot 350.000 euro, interest maximum 3,25%, en altijd in 

combinatie met een andere financieringsvorm. 

o PMV-bedrijfsleningen: financieringsoplossingen op maat voor grotere bedrijven, vanaf 

350.000 euro. 

 

Meer informatie is te vinden via www.pmv.eu 

http://www.hefboom.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www.pmv.eu/nl/financiering-voor-ondernemers/waarborgen
http://www.pmv.eu/nl/financiering-voor-ondernemers/waarborgen
http://www.pmv.eu/
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Toepassing sociale economie 

PMV sluit in haar aanbod sociale economie ondernemingen niet specifiek uit. Vzw’s kunnen aanspraak 

maken op Startlening+ en KMO-financiering mits zij minimum 50% inkomsten halen uit normale 

economische activiteiten (geen subsidies). PMV heeft daarnaast ook kennis opgedaan bij het 

ondersteunen van initiatieven in de kinderzorg (Kidsinvest). 

3.1.4.3 Europese overheidsinitiatieven 

Zoals hoger ook al vermeld, is er op Europees niveau een breed scala aan financiering beschikbaar voor 

starters, ondernemers en bedrijven, ongeacht de omvang of sector. Het gaat dan om microkredieten, 

waarborgen, vermogensfinanciering maar ook kredieten en leningen.  Er zijn verschillende Europese 

programma’s en instantie met verschillende lening- en garantiefaciliteiten zoals: het COSME-

programma , het InnovFin-programma, EIF en EIB. De meeste van deze programma’s focussen niet op 

een specifieke sector en zetten vooral in op ondernemingen die inzetten op ontwikkeling en innovatie. 

 

Gekende financiële intermediairs die gebruik maken van deze programma’s zijn ING, BNP Paribas 

Fortis, KBC, Belfius maar ook PMV. 

 

Een overzicht van al deze programma’s en welke financiële intermediairs in Vlaanderen er gebruik van 

maken, is te vinden op deze pagina van de website van Europa. 

3.2 Niet-bancaire schuldfinanciering 

Naast de bancaire kredieten zijn er een aantal vormen van schuldfinanciering die door sommige 

commerciële banken worden aangeboden maar ook door niet-bancaire organisaties die daarin 

gespecialiseerd zijn. De meest bekende vormen zijn leasing en factoring. 

Interessante tools 
 
Een eerder beperkt overzicht van de niet-bancaire financieringsvormen is te vinden op de 
website van VLAIO. 
 

 

We sommen de belangrijkste, in de praktijk voorkomende niet-bancaire financieringsvormen op. 

3.2.1 Leasing & renting 

Leasing is een financieringstechniek waarbij de leasingmaatschappij een investeringsgoed ter 

beschikking stelt van een leasingnemer. De leasingnemer betaalt hiervoor een periodieke vergoeding 

en heeft het recht op het einde van de looptijd het investeringsgoed definitief te verwerven aan een 

vooraf bepaalde restwaarde. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen:  

- Leasing: op het einde van de leaseovereenkomst kan de leasingnemer het investeringsgoed 

overnemen aan een restwaarde die maximaal 15 % van de aankoopprijs bedraagt. De 

geleasede goederen worden opgenomen in de balans van de leasingnemer. 

http://www.europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_nl.htm
http://www.vlaio.be/artikel/niet-bancaire-financieringsvormen
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- Renting: is de werkelijke huur van een investeringsgoed. Eventueel kan een aankoopoptie 

voorzien worden in de overeenkomst maar die moet minimaal 15 % van de aankoopprijs 

bedragen. De goederen waarvoor een renting-overeenkomst werd afgesloten, worden niet 

opgenomen in de balans van de ondernemer. 

Twee belangrijke vormen van leasing/renting : 

- Financiële leasing/renting: de leasingmaatschappij blijft de juridische eigenaar van het 

investeringsgoed, de leasingnemer wordt de economische eigenaar van het goed en is dus ook 

verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzekering van het investeringsgoed. 

- Operationele leasing/renting: de leasingmaatschappij blijft de juridische eigenaar van het 

investeringsgoed maar wordt daarnaast ook gedeeltelijk economisch eigenaar van het 

investeringsgoed waardoor vooraf bepaalde kosten ten laste van de leasingmaatschappij zijn. 

In praktijk gebeurt dit zeer dikwijls voor rollend materieel waarbij bepaalde kosten 

(verzekering, onderhoud, ….) ten laste zijn van de leasingmaatschappij. 

Voordelen Nadelen 

 De onderneming hoeft zelf geen zware 
investeringen te doen. 

 Het is een 100 % financiering, zonder 
eigen inbreng, waardoor de eigen 
middelen gevrijwaard blijven. 

 Het geleasede goed is een waarborg op 
zich, de eigen waarborgen van de 
onderneming moeten niet aangewend 
worden. 

 Leasing/renting kan op maat gemaakt 
worden. 

 Er is geen voorfinanciering van de BTW. 

 De kostprijs van rollend materieel 
waarvoor een operationele 
leasing/renting werd afgesloten, kan 
gemakkelijker gebudgetteerd worden. 
Een groot deel van de (of alle) kosten 
kunnen opgenomen worden in de 
leaseovereenkomst waardoor men niet 
meer voor verrassingen komt te staan. 

 

 Bijkomende tussenpersoon, de 
leasingmaatschappij. 

 Hogere kostprijs voor de formules 
met bijkomende dienstverlening. 

 Goede afspraken rond beheer. 
onderhoud en garantie zijn 
noodzakelijk. 

 BTW wordt gespreid betaald, maar 
er komt wel rente bij. 

 Kostprijs van een leasing/renting 
wordt gedeeltelijk bepaald door het 
potentieel van een 
tweedehandsmarkt voor dergelijke 
goederen. 
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Leasing en renting wordt aangeboden door financiële leasingmaatschappijen en captieve 

leasingmaatschappijen. 

 Financiële leasingmaatschappijen zijn voornamelijk actief op de markt van financiële leasing. 

Zij dragen enkel een kredietrisico, geen industrieel risico. Deze maatschappijen behoren 

meestal tot financiële groepen, actief in de bancaire sector. Zij zijn verenigd in de Belgische 

Leasingvereniging. 

 Captieve leasingmaatschappijen zijn actief  in de financiële en operationele leasing. Zij 

behoren tot industriële groepen, fabrikanten of invoerders van investeringsgoederen. Hun 

belangrijkste doelstelling is de verkoop van deze investeringsgoederen via het aanbieden van 

aangepaste  financieringstechnieken te bevorderen.  De captieve leasingmaatschappijen voor 

wagens zijn verenigd in de vereniging Renta. 

Toepassing sociale economie 

Momenteel zijn er relatief weinig sociale economie ondernemingen die gebruik maken van 

leasing/renting. De keuze tussen leasen, renten of lenen is niet eenvoudig en hangt af van de specifieke 

situatie waarin een sociale economie onderneming zich bevindt. Voor organisaties die een tekort aan 

liquide middelen hebben is het een te overwegen financieringsvorm. Ondernemingen met een slechte 

solvabiliteit of geen waarborgen komen doorgaans niet in aanmerking voor leasingformules. 

3.2.2 Sale and lease back 

Een organisatie of instelling verkoopt een investeringsgoed, waarvan ze eigenaar is, aan een 

leasingmaatschappij om deze daarna terug te huren onder de vorm van een leasecontract voor een 

duurtijd die in onderling overleg is overeengekomen. 

Aandachtspunten : 

- Het investeringsgoed moet vrij en onbelast zijn. 

- De gerealiseerde meerwaarde of minwaarde bij de verkoop van een investeringsgoed kan 

een positieve of negatieve invloed hebben op de balans en de resultatenrekening. 

- Alle modaliteiten van de overeenkomst moeten besproken worden tussen 

leasingmaatschappij en leasingnemer. Sale and lease back is maatwerk. 

Voordelen Nadelen 

 De liquiditeitspositie van de 
onderneming wordt op lange termijn 
verstevigd. 

 De kredietlijnen bij banken worden 
minder zwaar belast. 

 Herstructurering van de balansstructuur. 

 Maatwerk. 
 

 Bij onroerend goed is er 
registratierecht verschuldigd (10 %). 

 De heffingsregels voor belastingen 
van inkomsten uit sale and lease 
back operaties zijn niet altijd 
duidelijk. 

 Maatwerk, dus ook complexiteit bij 
vormgeving overeenkomst. 

 

 

http://www.blv-abl.be/
http://www.blv-abl.be/
http://www.renta.be/nl
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Sale and lease back formules worden aangeboden door enkele grootbanken zoals ING Lease, KBC 

Lease, Belfius en BNP Parisbas Fortis. Enkele andere aanbieders voor rollend materiaal zijn onder 

andere Alphabet en Directlease. 

Toepassing sociale economie 

Sale and lease back wordt op dit ogenblik weinig toegepast in sociale economie ondernemingen. Sale 

and lease back gebeurt meestal op het ogenblik dat er een liquiditeitsbehoefte is en die 

liquiditeitsbehoefte kan ook met andere financieringsmiddelen ingevuld worden die minder complex 

zijn dan een sale and lease back operatie. Sale and lease back is maatwerk, dit betekent dat alle 

modaliteiten moeten onderhandeld worden met de leasingmaatschappij. 

3.2.3 Onroerende leasing 

In opdracht van de leasingnemer verwerft de leasingmaatschappij een onroerend goed (aankopen en 

bouwen zijn mogelijk) dat de leasingnemer voor langere termijn in gebruik neemt en hiervoor een 

vergoeding betaalt. Op het einde van de leasingovereenkomst heeft de leasingnemer de mogelijkheid 

om het onroerend goed aan te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. 

In tegenstelling tot leasing/renting van roerende goederen is onroerende leasing niet wettelijk 

gereglementeerd. Alle modaliteiten dienen dus tussen leasingnemer en leasingmaatschappij 

afgesproken te worden. 

De boekhoudwetgeving maakt een onderscheid tussen financiële leasing (= op de balans) en 

operationele leasing of renting (= buiten de balans). 

Voordelen Nadelen 

 100 % financiering. 

 Er moeten geen waarborgen geleverd 
worden, dus ook geen waarborgkosten. 

 Onroerend leasing is op maat van de 
onderneming, kan van belang zijn bij 
investeringen die in een beginfase 
onvoldoende rendement genereren. 

 Bij operationele leasing of renting wijzigt 
de balansstructuur niet en blijft de 
schuldsaldo onveranderd. 

 Onroerende leasing kan afgesloten 
worden met een 
patrimoniumvennootschap, dit biedt 
perspectief voor ondernemingen in een 
holdingstructuur. 

 Bij operationele leasing kan men komen 
tot hogere afschrijvingspercentages. 

 

 De periodieke vergoeding te 
betalen door de leasingnemer kan 
onder de BTW-wetgeving vallen. 

 Gezien het maatwerk is onroerende 
leasing enkel mogelijk voor grotere 
investeringen, vaak is het minimum 
investeringsbedrag 500.000 euro. 

 Registratierecht : bij het lichten van 
de aankoopoptie op het einde van 
de leaseovereenkomst moet 
opnieuw registratierecht betaald 
worden en het registratierecht 
wordt berekend op de waarde van 
het onroerend goed en niet op de 
aankoopoptie. 
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Onroerende leasing wordt bij de grootbanken ook aangeboden door KBC, ING, Belfius en BNP Paribas 

Fortis. 

Toepassing sociale economie 

De complexiteit van onroerende leasing en de repercussies op diverse vlakken (boekhouding, 

balansstructuur, fiscaliteit, BTW, registratierecht,…) kan sociale economie ondernemingen afschrikken. 

Het is een financieringsvorm die nog potentieel heeft voor de sociale economie en die het verkennen 

waard is. 

3.2.4 Factoring 

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering, dus financiering op korte termijn. Bij factoring 

draagt een ondernemer zijn facturatie en debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, een 

factoringmaatschappij. De ondernemer ontvangt onmiddellijk een gedeelte van het factuurbedrag van 

de factoringmaatschappij en betaalt hiervoor in ruil een vergoeding aan de factoringmaatschappij. Na 

ontvangst van het volledige factuurbedrag door de factoringmaatschappij, ontvangt de ondernemer 

meestal nog een restbedrag. 

Voordelen Nadelen 

 De liquiditeitspositie van de 
onderneming wordt verbeterd. 

 Het risico van wanbetaling door een 
klant wordt verminderd of uitgesloten. 

 Bij overdracht van de 
debiteurenadministratie aan een 
factoringmaatschappij is er een 
aanzienlijke tijdsbesparing. 

 Indien klanten moeten betalen aan een 
factoringmaatschappij gebeuren de 
betalingen dikwijls veel stipter. 

 

 Klanten vinden het dikwijls niet 
aangenaam om te betalen aan een 
factoringmaatschappij. 

 Imago van het bedrijf wordt 
aangetast.  

 Het kan een dure vorm van 
financiering zijn. 

 Factoring is vooral voor grote 
ondernemingen interessant en 
minder voor kleine ondernemingen 
omwille van de kostprijs. 

 

 

Aanbieders van factoring zijn tevens de grootbanken Belfius, BNP Paribas, KBC en ING. Andere spelers 

zijn onder andere ABA Factoring en Commercial Finance Group. 

Toepassing sociale economie 

Momenteel maken weinig sociale ondernemingen gebruik van factoring. Nochtans zou het een 

interessant financieringsmechanisme kunnen zijn voor grotere sociale economie ondernemingen die 

liquiditeitsspanningen ondervinden. 

Om te bepalen of factoring de geschikte oplossing is voor een sociale economie onderneming moet men 

rekening houden met diverse  elementen :  
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 Wat verwacht men van de factoringmaatschappij : enkel bevoorschotting van de uitstaande 

facturen of het volledig beheer van de debiteurenadministratie? Kostprijskundig een zeer groot 

verschil en bij overdracht van de debiteurenadministratie moet men ook rekening houden met 

de besparingen die men kan realiseren op het vlak van personeel en infrastructuur. 

 De vergoeding die aangerekend wordt door de factoringmaatschappij wordt bepaald door 

diverse factoren  zoals omzet, aantal facturen, aantal debiteuren, sector van de debiteuren, 

export, betalingsvoorwaarden,… 

Een grondige analyse van de debiteurenproblematiek en de diverse mogelijke oplossingen is dus van 

essentieel belang. 
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4 Vermogensfinanciering  

Niet voor elke financieringsbehoefte kan een onderneming terecht bij de banken. Soms is het risico te 

hoog of zijn er te weinig waarborgen voorhanden. In dat geval kan de onderneming aankloppen bij een 

risicokapitaalverschaffer. Risicokapitaal wordt ingebracht via aandelen of een achtergestelde lening (al 

dan niet converteerbaar). Deze financieringsvormen verstevigen het eigen vermogen, vandaar de 

naam vermogensfinanciering, en dus de solvabiliteit. Andere begrippen voor vermogensfinanciering 

zijn risicokapitaal, durfkapitaal en venture capital. 

Vermogensfinanciering houdt de nodige risico’s in voor de financier. Om dit risico te compenseren, 

verwacht de financier dan ook meestal een hogere vergoeding voor zijn inbreng dan bij 

schuldfinanciering. Hoe hoger het risico dat de financier neemt, hoe hoger ook het verwachte 

rendement. Naarmate de onderneming een track record opgebouwd (omzetgroei, rentabiliteitsgroei, 

liquiditeitsgroei,…) heeft, kan de kostprijs van vermogensfinanciering dalen. In dat geval neemt het 

risico voor de kapitaalverschaffer immers af. 

Interessante tools 
 
Op de website van VLAIO bij het thema financiering, wordt er ook een hoofdstuk gewijd aan 
risicokapitaal. Er is tevens een link te vinden naar een brochure waarin de verschillende 
risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen zijn opgenomen. VLAIO benadert de 
vermogensfinanciering vanuit het aanbod, meer bepaald de verschillende partijen die 
vermogensfinanciering aanbieden. 
 
Op de website www.socialeeconomie.be onder de rubriek ondernemingen, is een uitgebreide 
zoekmachine die ook de mogelijkheid biedt om te zoeken naar solidaire financiers, waaronder ook 
vermogensfinanciers. De resultaten leveren ook financiers op die aan microfinanciering in het 
Zuiden doen. 
 

 

In deze inventaris vertrekken we vanuit de vormen van vermogensfinanciering. 

4.1 Kapitaalparticipatie 

4.1.1 Algemeen 

Bij vennootschappen vormt aandelenkapitaal een belangrijke pijler van het eigen vermogen. Naast de 

eigen inbreng van de oprichters, kan ook extern kapitaal opgehaald worden. De waarde van de 

aandelen wordt statutair of in onderhandeling bepaald.  

Via een kapitaalparticipatie deelt de financier in alle risico’s van het bedrijf. Daar tegenover zal over 

het algemeen een hogere rendementsverwachting staan als het bedrijf goed presteert. Gezien het feit 

dat de financier deelt in alle risico’s, zal hij een grondige analyse maken van alle aspecten van het 

bedrijf (strategie, financiële vooruitzichten, kwaliteit van het management, markt, concurrentie, ...). 

 

http://www.vlaio.be/artikel/risicokapitaal-venture-capital
http://www.socialeeconomie.be/
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Toepassing sociale economie 

In de sociale economie, kunnen enkel ondernemingen met een vennootschapsstructuur beroep doen op 

kapitaalparticipaties. Gezien de positieve maatschappelijke impact van sociale economie 

ondernemingen zijn sommige investeerders bereid om een lager rendement te aanvaarden (social 

impact investeerders). Voor vzw’s is kapitaalparticipatie geen optie. 

4.1.2 Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

 Er moeten geen regelmatige 
aflossingen betaald worden. Pas bij de 
exit koopt de onderneming de 
aandelen terug, of worden deze 
doorverkocht aan een andere 
aandeelhouder. 

 Er moeten meestal geen borgen 
verschaft worden. Zo kunnen ook 
ondernemingen die geen belangrijke 
eigen activa hebben zich extern 
financieren. Dit is vaak het geval voor 
starters. 

 Een versterking van het eigen 
vermogen kan als hefboom werken 
voor het verkrijgen van 
schuldfinanciering. Hoe sterker het 
eigen vermogen, hoe meer schokken 
de onderneming immers zelf kan 
opvangen. 

 Aangezien de financier mee deelt in het 
risico van de onderneming, zal hij vaak 
ook investeren in begeleiding en 
ondersteuning om bij te dragen tot het 
succes van de onderneming. 

 

 Een deel van de eigendom van het 
bedrijf wordt afgestaan. De 
investeerder krijgt inspraak in het 
beleid. Oprichters verliezen dus een 
deel van hun autonomie. 

 Als het bedrijf meer waard wordt, gaat 
een deel van de meerwaarde naar de 
investeerder. 

 De looptijd richting een overeenkomst 
kan oplopen. De financier voert immers 
een grondige screening uit en vaak 
moet er een 
aandeelhoudersovereenkomst op maat 
uitgewerkt worden. 

 Doordat er tussentijds geen kapitaal 
moet afgelost worden, bestaat het risico 
dat de onderneming geen reserves 
opbouwt om op het moment van exit de 
aandelen terug te kopen. 

 Eens de voorwaarden onderhandeld, is 
het een weinig flexibel 
financieringsinstrument.  

4.2 Coöperatief kapitaal 

4.2.1 Algemeen 

Meer en meer wordt de coöperatieve structuur aangewend voor de financiering van nieuwe projecten. 

Op die manier worden antwoorden gegeven aan maatschappelijke uitdagingen. Naast de financiële 

inbreng van de oprichters wordt beroep gedaan op de financiële inbreng van allerhande stakeholders 

en soms ook van het grote publiek. 

Coöperaties financieren zich door de uitgifte van coöperatieve aandelen. Een coöperatieve 

vennootschap is samengesteld uit vennoten, waarvan het aantal en hun bijdrage variabel zijn. Bij de 

cvba bestaat het kapitaal uit twee delen, een vast en een variabel deel. Het vaste deel van het kapitaal 
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wordt vastgelegd in de statuten. Het variabel deel van het kapitaal is het bedrag bovenop het vaste 

kapitaaldeel. Het variabele deel geeft de mogelijkheid om relatief gemakkelijk in en uit het kapitaal te 

treden. 

Coöperatieve vennootschappen kunnen erkenning aanvragen bij de Nationale Raad voor de 

Coöperatie (NRC). Eén van de belangrijke voordelen van deze erkenning is dat er soepelere regels 

gelden voor het ophalen van kapitaal dan voor andere vennootschappen. De voorwaarden van 

erkenning als coöperatie kan je raadplegen bij de FOD Economie. 

Interessante tools 
 
Er bestaan partijen aan wie de backoffice van de coöperatie kan worden uitbesteed. Zo stelt 
bijvoorbeeld Hefboom verschillende tools en diensten ter beschikking zoals telefonisch onthaal en 
informatie, aandeelhoudersverrichtingen, communicatie met aandeelhouders, organisatie  van de 
algemene vergadering en stemverrichtingen, rapporteringen aan het bestuur, organisatie van 
aandeelhoudersactiviteiten, berekening dividenduitkering, voorbereiding fiscale aangiften, enz.  
Meer informatie op de website van Hefboom. 
 
Op de website van Febecoop is een gids beschikbaar die stilstaat bij de financiering van coöperaties 
en vzw’s. Daarin wordt ruim aandacht besteed aan de financiering met coöperatief kapitaal en de 
verschillende coöperatievormen. Deze gids kan je gratis downloaden op de website van Febecoop.  
 
Ook op de website van Coopburo is heel wat informatie te vinden over coöperatief kapitaal onder 
de rubriek ‘Wat is coöperatief ondernemen’. Gelijkaardige informatie is te vinden op de website 
van NCR: www.cooperatiefvlaanderen.be. 
 
Coopkracht heeft een e-learning instrument over zeven coöperatieve principes. ICA—Kompas 
helpt de zeven principes van coöperatief ondernemen concreet te maken en te vertalen naar je 
bedrijfsvisie en bedrijfsvoering, waaronder de erkenning als coöperatie: www.icakompas.be. 
 

 

Toepassing sociale economie 

Coöperatief kapitaal wordt frequent gebruikt voor initiatieven waarbij de betrokkenheid van de lokale 

bevolking belangrijk is, zoals bv. bij producenten van hernieuwbare energie. Door de omwonenden 

financieel te laten mee participeren in de bouw van een windmolen dragen ze gezamenlijk bij tot extra 

productiecapaciteit van groene stroom en genieten zij mee van de opbrengsten. Via coöperatief 

kapitaal kan een gemeenschap samen een stevige financiële basis leggen voor een onderneming. 

Andere succesvolle voorbeelden situeren zich in sectoren zoals huisvesting, welzijn en (bio)-landbouw. 

  

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/structuur/vennootschapsvormen/Cooperatieve_vennootschappen/Erkenning/#.Vs674vnhBpg
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/structuur/vennootschapsvormen/Cooperatieve_vennootschappen/Erkenning/#.Vs674vnhBpg
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/structuur/vennootschapsvormen/Cooperatieve_vennootschappen/Erkenning/#.Vs674vnhBpg
http://www.hefboom.be/
http://www.febecoop.be/
http://www.coopburo.be/wat-is-cooperatief-ondernemen
http://www.cooperatiefvlaanderen.be/
http://www.icakompas.be/
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4.2.2 Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

 De CVBA is een werkvorm waarbij leden 
samenwerken aan het realiseren van 
gemeenschappelijke doelen, ze delen  
gemeenschappelijke waarden, en biedt 
ruim kansen om lokale gebruikers en 
sympathisanten te activeren en 
betrekken. 

 Vennoten in de CVBA richten zich op de 
realisatie van doelen, eerder dan op de 
realisatie van winst. De CVBA leunt zo 
dicht aan bij de werkvorm en doelstelling 
van een vzw. Het is daarom een 
interessant instrument voor vzw’s die 
belangrijke handelsactiviteiten wensen te 
ontplooien.  

 In de statuten van de CVBA kunnen 
sociale doelen worden opgenomen.   

 De CVBA biedt een grote vrijheid op 
statutair vlak waardoor maatwerk 
mogelijk is.  Zo is er vrijheid om eigen 
regelingen op te nemen op vlak van 
zeggenschap in het bestuur dat niet 
noodzakelijk gekoppeld is aan het 
ingebrachte kapitaal.    

 Waar bij een NV of een BVBA een 
kapitaalverhoging altijd via de notaris 
verloopt, kan dit bij iedere CVBA zonder 
notaris. Vennoten kunnen gemakkelijk in 
– en uittreden. 

 Een erkende CVBA mag zonder 
prospectus tot 5 miljoen euro per jaar 
ophalen en daarvoor een beroep doen op 
het brede publiek. 

 Professionele investeerders mogen onder 
deze regeling (zonder prospectus) grotere 
bedragen investeren. 

 Het dividend voor de particuliere 
investeerders is tot 190 euro per jaar (in 
2015) vrijgesteld van roerende 
voorheffing. 

 Om een erkende coöperatie te worden, 
moeten ondernemingen de 
erkenningsprocedure doorlopen, dat 
neemt de nodige tijd en voorbereiding in 
beslag. 

 Om de aandeelhouders te beschermen, 
mag een individuele aandeelhouder onder 
deze regeling (zonder prospectus) niet 
meer dan 5.000 euro aandelen bezitten. 

 Om meer dan 5.000 euro op te halen per 
individuele aandeelhouder of meer dan 5 
miljoen euro in totaal, moet er een 
prospectus opgesteld worden wat 
omslachtig en tijdsintensief is. 

 Het dividend dat een erkende coöperatie 
mag uitkeren is beperkt tot 6% per jaar. 

 Administratieve kosten en opvolging 
kunnen oplopen. Een minimum instap is 
dus raadzaam. Vaak varieert dit tussen 100 
en 250 euro. 

 Grotere investeerders zijn vaak weinig 
vertrouwd met deze structuur. Voor 
starters die na verloop van tijd op een exit 
(uitstap) mikken, kan dit een nadeel zijn. 
 

 



 

30/55 
 

4.3 Achtergestelde leningen 

4.3.1 Algemeen 

Achtergestelde leningen zijn een tussenvorm tussen schuldfinanciering en vermogensfinanciering. 

Achtergestelde leningen zijn leningen waarbij in geval van faillissement van de kredietnemer, de 

financier wordt achtergesteld. Dit wil zeggen dat zij achter de andere schuldeisers komen zoals 

werknemers en banken. Hierdoor kan een achtergestelde lening, net als een kapitaalparticipatie, een 

hefboom vormen om bijkomende schuldfinanciering te krijgen. Via een achtergestelde lening, kan de 

onderneming een extra buffer voor in moeilijke tijden opbouwen.  

Net als kapitaal, worden achtergestelde leningen vooral toegekend om bedrijfskapitaal te financieren. 

Door de achterstelling van de lening, neemt de financier een groot risico. Als het fout loopt, 

recupereert hij meestal weinig of niets. Daarom zal bij een achtergestelde lening een relatief hoge 

rentevoet gehanteerd worden. 

Toepassing sociale economie 

In de sociale economie zijn heel wat vzw’s actief. Zij kunnen geen aanspraak maken op 

kapitaalparticipatie maar kunnen aan de hand van achtergestelde leningen wel hun vermogen 

versterken. Dat kan een belangrijke hefboom zijn om aanspraak te kunnen maken op bankkredieten. 

Achtergestelde leningen worden immers meegenomen in de solvabiliteitsberekening die banken 

gebruiken om de financiële gezondheid van een onderneming te beoordelen.  

4.3.2 Winwinlening 

Een specifieke vorm van een achtergestelde lening is de Winwinlening. Kmo’s, met inbegrip van vzw’s 

die een gehele of gedeeltelijke commerciële activiteit uitoefenen, kunnen een dergelijke lening 

afsluiten met particulieren. De Winwinlening heeft een aantal interessante fiscale stimuli. Voor meer 

informatie kan je terecht op de website van PMV.  

WinWinner (www.winwinner.be) is een platform dat kredietgevers en kredietnemers in het kader van 

een winwinlening met elkaar in contact brengt. 

Toepassing sociale economie 

De Winwinlening is vaak nog onbekend. Het biedt echter potentieel voor organisaties binnen de sociale 

economie. Er kan tot 200.000 euro ontleend worden via particulieren die naast een interessante 

rentevoet ook kunnen genieten van enkele belastingvoordelen. De Winwinlening is ook toegankelijk 

voor vzw’s. Het platform WinWinner richt zich ook op de sociale economie ondernemingen. 

  

http://www.pmvz.eu/winwinlening
http://www.winwinner.be/
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4.3.3 Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

 Er moeten meestal geen borgen verschaft 
worden. Zo kunnen ook ondernemingen 
die geen belangrijke eigen activa hebben 
zich extern financieren. Dit is vaak het 
geval voor starters.  

 Een door het sociaal investeringsfonds 
SIFO erkende financier zoals Trividend 
kan  achtergestelde leningen tegen 
voordelige tarieven cofinancieren, 
waardoor de gehanteerde rentevoet lager 
kan liggen dan wat doorgaans voor een 
achtergestelde lening gevraagd wordt. 

 Bij achtergestelde leningen moet het 
geleende bedrag, eventueel na een 
periode van betalingsuitstel, terugbetaald 
worden, waar dit bij een participatie pas 
aan het einde van de financiering gebeurt.  

 In vergelijking met andere bankfinanciering 
is de gevraagde rentevoet vaak hoger. Het 
risico voor de financier is immers ook 
groter dan bij een lening met waarborgen. 

4.4 Tussenvormen 

Overeenkomsten in verband met risicokapitaal worden vaak op maat gestructureerd. Naast de 

basisvormen, participatie en achtergestelde leningen, zijn er ook nog allerhande tussenvormen 

mogelijk. We sommen kort enkele gangbare vormen op. 

4.4.1 Converteerbare leningen 

Converteerbare leningen zijn leningen, al dan niet achtergesteld, die op een bepaald moment en onder 

bepaalde voorwaarden (bv prijs, tijdstip,…)  geconverteerd (omgezet) kunnen worden naar een 

kapitaalparticipatie. 

4.4.2 Converteerbare participatie 

Omgekeerd kan ook een participatie geconverteerd worden in een lening. Ook hier bepalen de 

financier en degene die financiering krijgt samen de voorwaarden. Dit is een niet zo vaak voorkomende 

constructie, maar kan interessant zijn voor sociale economie ondernemingen in functie van de exit van 

de financier. Aan het einde van de participatie wordt deze immers omgezet in een lening, die dan 

geleidelijk kan terugbetaald worden.  

4.4.3 Warranten 

Een warrant geeft het recht om gedurende een bepaalde periode een hoeveelheid onderliggende 

aandelen te (ver)kopen tegen een vastgelegde prijs, al dan niet gebonden aan het behalen van 

specifieke doelstellingen. Warranten worden soms gebruikt in onderhandelingen over 

vermogensfinanciering. Soms krijgen de oprichters van een onderneming warranten die zij bij het 

behalen van bepaalde targets kunnen uitoefenen. Warranten kunnen een oplossing zijn indien de 

vermogensfinancier het bedrijf lager waardeert dan de oprichters. De initiële instap gebeurt dan vaak 

aan een lagere prijs dan de oprichter wil. Indien de oprichter zijn (ambitieuze) plannen realiseert, krijgt 

hij via warranten de kans om zijn aandeel in de onderneming te verhogen en dus de lagere 

instapwaardering te compenseren. 
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Warranten worden gebruikt bij start-ups. Naast de oprichters, kunnen ook de werknemers warranten 

krijgen om hen te belonen indien de onderneming snel groeit. 

Omgekeerd kan de financier een achtergestelde lening geven en daarbij warranten vragen, om te 

genieten van de meerwaarde als het goed gaat met een onderneming. 

4.5 Fiscale stimuli 

Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal 

te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). De particulier kan 

genieten van een belastingvermindering van 30 of 45 % in de personenbelasting voor natuurlijke 

personen indien wordt geïnvesteerd in het kapitaal van startende ondernemingen. Deze investering 

kan rechtstreeks worden gedaan, of onrechtstreeks via een erkend crowdfunding platform of 

startersfonds. Tot nader order is echter nog geen enkel startersfonds of crowdfunding platform 

erkend. Men verwacht de eerste erkenningen in 2016. 

Een onderneming kan zo tot maximum 250.000 euro ophalen. De investeerder is verplicht de aandelen 

minimum 4 jaar aan te houden en mag per jaar maximum 100.000 euro via de tax shelter-regeling 

investeren. 

Meer informatie is te vinden in de subsidiedatabank van VLAIO. 

Toepassing sociale economie 

Om van deze financieringsstimulans gebruik te kunnen maken, is een rechtsvorm nodig die kapitaal 

kan aantrekken. Dit kan dus interessant zijn voor coöperaties maar niet voor vzw’s uit de sociale 

economie. Hier zit mogelijks nog potentieel door bijvoorbeeld het fiscaal voordeel ook toegankelijk te 

maken voor achtergestelde leningen zodat vzw’s er ook gebruik van kunnen maken. 

4.6 Aanbod 

4.6.1 Investeringsfondsen 

Op de website van VLAIO vind je een uitgebreide brochure met de verschillende 

risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen. 

We pikken er enkele investeringsfondsen uit die zich specifiek richten tot de sociale economie en de 

combinatie aanbieden van kapitaalparticipaties, achtergestelde leningen en andere 

vermogensfinancieringsvormen: 

 Trividend is een cvba die risicokapitaal investeert in sociale en maatschappelijk bewogen 

ondernemingen en ondernemers. Trividend is samen met het crowdfunding platform socrowd 

en Hefboom één van de drie door SIFO erkende financiers. Dat maakt het mogelijk tegen 

interessante voorwaarden financiering te verschaffen aan sociale economie ondernemingen. 

www.trividend.be. 

 SI² Fund is het investeringsfonds dat deel uitmaakt van het Oksigen ecosystem. Daartoe 

behoren Oksigen Lab een bedrijfsincubator en onderzoekslab voor sociaal ondernemerschap 

http://www.vlaio.be/maatregel/tax-shelter-voor-startende-ondernemingen
http://www.vlaio.be/artikel/risicokapitaal-venture-capital
http://www.vlaio.be/artikel/risicokapitaal-venture-capital
http://www.trividend.be/
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en het crowdfundingplatform Oksigencrowd. SI² Fund investeert in de sociale en duurzame 

economie. www.si2fund.com. 

 KOIS Invest is een financiële dienstverlener die de eerste Belgische Social Impact Bond mee 

vormgaf. KOIS Invest investeert in projecten in de sector van gezondheid, onderwijs en milieu. 

Op hun website is echter niet duidelijk op welke manier zij investeren. www.koisinvest.com. 

 SOIF De Punt nv-vso (Sociaal Investeringsfonds) biedt startende en groeiende sociale 

ondernemingen risicokapitaal met focus op maatschappelijke en financiële meerwaarde. 

www.depunt.be. 

4.6.2 Business Angels 

Naast fondsen, zijn er ook heel wat particuliere investeerders die bereid zijn te investeren in sociale 

ondernemingen. Potentiële investeerders, die zich niet georganiseerd hebben via een 

investeringsfonds (zoals hierboven), ook wel business angels genoemd, zijn doorgaans te vinden in 

eigen kringen maar zijn ook verenigd te vinden binnen BAN Vlaanderen (www.ban.be). Dit netwerk 

van business angels zorgt voor de matching tussen ondernemers op zoek naar financiering en business 

angels. 

 

Wanneer er met business angels wordt samengewerkt is het belangrijk om goede afspraken te maken 

en investeerders te zoeken wiens visie aansluit bij de visie van de ondernemers op de verdere 

ontwikkeling van de onderneming, het groeiritme en het moment van de exit. Business angels willen 

vaak ook actief betrokken worden bij de onderneming. Hun expertise kan heel waardevol zijn voor de 

onderneming, maar de nauwe betrokkenheid kan ook tot meningsverschillen leiden. 

4.6.3 Vlaamse overheidsinitiatieven 

Naast privaat georganiseerde investeringsfondsen en particuliere investeerders heeft de Vlaamse 

Overheid ook een aantal initiatieven die interessant kunnen zijn voor de sociale economie: 

 PMV verstrekt kapitaal om te groeien of om de balans van ondernemingen te versterken, 

zowel voor starters als groeiers. Zoals elke kapitaalverschaffer investeert PMV om 

meerwaarde te creëren door ooit weer uit het kapitaal te stappen. Voor PMV moet die 

meerwaarde niet enkel financieel maar ook maatschappelijk zijn. Op die manier draagt PMV 

bij aan de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV financiert in heel diverse sectoren. PMV 

heeft heel wat specifieke kennis opgedaan bij het financieren van initiatieven in de kinderzorg 

(Kidsinvest), in de creatieve sector (CultuurInvest) en in de gezondheidszorg (Flanders’ Care 

Invest). Meer informatie is te vinden op de website van PMV www.pmv.eu.  

 i-Cleanstart is een initiatief van i-Cleantech Vlaanderen dat ernaar streeft om zoveel mogelijk 

projecten in de markt van cleantech (water, energie, materialen, mobiliteit) te introduceren, 

waarbij ecologische winst en duurzaamheid centraal staan. i-Cleanstart brengt starters samen 

met investeerders, coaches en incubatoren. Daarnaast bieden ze cash, coaching en 

omkadering om projecten van starters een kans te geven om te groeien binnen de sector van 

de cleantech. Meer informatie over i-cleantech vind je op de website www.i-

cleantechvlaanderen.be. 

http://www.si2fund.com/
http://www.koisinvest.com/
http://www.depunt.be/
http://www.ban.be/
http://www.pmv.eu/
http://www.i-cleantechvlaanderen.be/
http://www.i-cleantechvlaanderen.be/


 

34/55 
 

4.6.4 Europese overheidsinitiatieven 

Zoals hoger ook al vermeld, is er op Europees niveau een breed scala aan financiering beschikbaar voor 

starters, ondernemers en bedrijven, ongeacht de omvang of sector. Het gaat dan om microkredieten, 

waarborgen, leningen maar ook vermogensfinanciering.  Vooral binnen EIF zijn er instrumenten voor 

risicokapitaal. De meeste van deze programma’s focussen zetten vooral in op ondernemingen die in 

ICT, schone technologie en biowetenschappen. 

 

Een overzicht van al deze programma’s en welke vermogensfinanciers in Vlaanderen er gebruik van 

maken is hier te vinden op deze pagina van de website van Europa.  

  

http://www.europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_nl.htm
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5 Andere financieringsvormen en mengvormen 

In dit hoofdstuk beschrijven we een aantal financieringsvormen die niet meteen onder gebracht 

kunnen worden bij schuldfinanciering of vermogensfinanciering, omdat ze qua modaliteiten grondig 

afwijken van de eerder omschreven financieringsvormen, ze eerder atypisch zijn of omdat het om 

mengvormen gaat. 

5.1 Microkredieten 

Microkredieten zijn leningen waarvan het leningsbedrag beperkt is. Volgens de Europese definitie gaat 

een microkrediet tot maximum 25.000 euro. Microkredieten zijn vooral toegankelijk voor doelgroepen 

die moeilijk terecht kunnen bij traditionele bankfinanciers. Het gaat dan om jongeren, starters, ex-

gefailleerden, allochtonen, vijftigplussers en werkzoekenden.  

Het voordeel van microkredieten is dat ze redelijk vlot toegankelijk zijn en doorgaans zijn de gevraagde 

waarborgen eerder beperkt. 

Het risico voor een financier bij microkredieten is zeer groot, het gaat immers om financiering aan 

ondernemers die bij een bank niet terecht kunnen omwille van het hoge risico. Dat risico vertaalt zich 

in de rentevoet. Rentevoeten op microkredieten kunnen oplopen tot bijna 9%.  

5.1.1 Impulskrediet 

Impulskrediet van Hefboom verstrekt microkredieten aan (startende) ondernemers in Vlaanderen en 

Brussel die omwille van bepaalde redenen moeilijk terecht kunnen bij een reguliere bank. Vzw’s komen 

ook in aanmerking. Een microkrediet van Impulskrediet gaat van 2.500 euro tot 25.000 euro. Daarnaast 

worden ondernemers ook gecoacht. De rentevoet bij Impulskrediet bedraagt 6%. Impulskrediet kan 

microkredieten verschaffen dankzij de overheidssteun via VLAIO. www.impulskrediet.be. 

5.1.2 MicroStart 

MicroStart wordt voornamelijk gefinancierd door BNP Paribas Fortis en verstrekt microkredieten van 

500 euro tot 15.000 euro voor het opstarten van een onderneming, het vestigen als zelfstandige of het 

verder uitbouwen van bestaande activiteiten. De rentevoet bedraagt standaard 8,95%. Microstart 

ontvangt voor specifieke projecten ook overheidssteun via VLAIO. www.microstart.be. 

5.1.3 Andere vormen 

De Startlening+ en Kmo-financiering van PMV worden niet als microkrediet geprofileerd, maar je kan 

er al terecht voor financieringsaanvragen vanaf 5.000 euro voor de Startlening+, en vanaf 7.500 euro 

voor de Kmo-financiering.  

In beide gevallen heb je een eigen inbreng nodig maar een microkrediet van Impulskrediet of 

MicroStart wordt aanvaard als eigen inbreng voor deze kredietvormen. Beide microkredietverschaffers 

zijn door PMV immers erkend als aanbrenger en cofinancier voor deze financieringsvormen. Voor meer 

informatie over deze twee financieringsvormen zie 3.1.4.2 Vlaamse overheidsinitiatieven en de 

website van PMV.   

http://www.impulskrediet.be/
http://www.microstart.be/
http://www.pmv.eu/nl/financiering-voor-ondernemers/leningen
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De Winwinlening kan evenzeer beschouwd worden al een microkrediet, vermits er geen minimum 

bedrag is. Voor meer informatie over de Winwinlening, zie 5.2.1 Winwinlening. 

5.2 Peer-to-peer financiering 

Wanneer partijen aan elkaar geld lenen zonder tussenkomst van traditionele financiers of financiële 

intermediairs (banken, crowdfundingplatformen,…) spreekt men van peer-to-peer financiering.  

5.2.1 Winwinlening 

Een bekende vorm van peer-to-peer financiering in Vlaanderen is de Winwinlening. De Winwinlening 

moedigt particulieren aan om te investeren in ondernemingen.  

De Winwinlening heeft enkele voordelen: 

- Een onderneming kan tot 200.000 euro lenen van particulieren, beperkt tot 50.000 euro per 

particulier. 

- De interestvoet wordt jaarlijks geplafonneerd. Het gaat om een achtergestelde lening met een 

lage interestvoet. Voor 2016 bedraagt die maximum 2,25%. 

- Daarnaast geniet de ontlener van enkele fiscale stimuli en het risico is tot 30% afgedekt.  

Meer informatie over de Winwinlening is te vinden op de website van PMV. Een winwinlening kan via 

de website van PMV aangevraagd worden. www.winwinner.be is een online platform dat vraag en 

aanbod m.b.t. de Winwinlening samenbrengt. 

Toepassing sociale economie 

Ondernemingen die voldoen aan de kmo definitie kunnen de Winwinlening aanwenden, dit geldt dus 

ook voor sociale economie ondernemingen. Vzw’s zijn sinds 2013 toegelaten indien zij kunnen 

beschouwd worden als een kmo. Hiervoor is een gehele of gedeeltelijke commerciële activiteit vereist.  

5.2.2 Organisaties lenen aan elkaar 

Een andere vorm van peer-to-peer financiering is wanneer organisaties elkaar onderling financieren 

zonder tussenkomst van een financiële intermediair. Dat gebeurt doorgaans bij verwante organisaties 

of organisaties in een dochter-, zuster-, of moederrelatie.  

Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om een overbrugging van een tijdelijk kastekort te financieringen 

met middelen van een andere verwante of niet-verwante organisatie die in diezelfde periode liquide 

middelen op overschot heeft.  

Het kan relatief eenvoudig en de rentevoet kan onderling bepaald worden. 

Deze manier van werken houdt echter ook risico’s in. Hiervoor bestaat geen wettelijk kader, doorgaans 

is deze financieringsmethode (slechts) gestoeld op wederzijds vertrouwen en zonder enig vorm van 

waarborgen. Het is belangrijk dat afspraken sterk gebetonneerd worden in een overeenkomst om 

risico’s in te dekken. Het opstellen van een kredietovereenkomst is bovendien complex en vergt ook 

de nodige expertise. 

http://www.pmvz.eu/winwinlening
http://www.winwinner.be/
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Toepassing sociale economie? 

Heel wat organisaties binnen de sociale economie zijn afhankelijk van subsidies op verschillende 

beleidsdomeinen en -niveaus. Het uitbetalen van die subsidies loopt doorgaans achter op het moment 

waarop reeds uitgaven worden gedaan. Dat verschilt ook van organisatie tot organisatie. Mits in acht 

name van de risico’s, kan dit een interessante financieringsvorm zijn. 

5.3 Obligatielening 

5.3.1 Algemeen 

Een obligatielening is een lening op lange termijn, afgesloten met meestal een groot aantal financiers. 

Een obligatie kan uitgegeven worden door een onderneming maar obligatieleningen worden ook de 

overheid uitgegeven. VZW’s kunnen ook obligatieleningen uitgeven.  

Het leningbedrag wordt opgesplitst in kleinere gelijke delen waarop financiers dan kunnen intekenen. 

De obligatie worden doorgaans op een afgesproken tijdstip terugbetaald. De meeste obligaties hebben 

een vaste rentevoet en jaarlijks worden de interesten betaald aan de financiers. De jaarlijkse interest 

noemt men de coupon. Obligaties staan in de balans bij het vreemd vermogen waardoor het een vorm 

van schuldfinanciering is. 

Converteerbare obligaties zijn obligaties die omgezet kunnen worden in een vastgesteld aantal 

aandelen. Desgevallend hebben ze een bijzondere positie op de balans van een onderneming en 

vormen ze een mengvorm tussen vreemd en eigen vermogen. Deze obligatievorm is niet van 

toepassing voor vzw’s omdat je niet in het kapitaal kan stappen van een vzw. 

De wet verplicht ondernemingen die obligaties aanbieden aan het publiek een prospectus te 

publiceren die vooraf door de FSMA is goedgekeurd. VZW’s kunnen zich onbeperkt financieren zonder 

prospectusplicht. Erkende coöperatie hoeven ook geen prospectus uit te geven mits zijn bijvoorbeeld 

niet meer dan 5 miljoen euro mogen ophalen. Er gelden ook nog andere voorwaarden. 

Interessante tools 
 
Febecoop omschrijft in haar gids ‘Directe Investering, Laat het publiek u financieren’ de obligatie 
als financieringsvorm voor coöperaties en vzw’s.  
 
Daarnaast is ook heel wat informatie beschikbaar op hun website over obligaties, de toepassing 
ervan en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor coöperaties en vzw’s. 
 

 

Toepassing sociale economie 

Obligatieleningen worden we in de sociale economie zowel door vzw’s als coöperaties uitgeschreven. 

Ze worden onder andere gebruikt voor het financieren van verbouwingen, aankoop van vastgoed, 

verwerven van natuurgebieden, groene energie investeringen, of voor het beschikbaar stellen van 

middelen aan microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in zuiderse landen. 

http://www.febecoop.be/
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5.3.2 Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

 Vele kleintjes maken één groot. 

 het is een financieringsinstrument dat 
aangewend kan worden voor verschillende 
doeleinden. 

 Het kan als financieringsvorm ook de 
banden met je achterban aanhalen. 

 Als vzw ben je vrijgesteld van de 
prospectusplicht die voor andere 
vennootschapsvormen wel van toepassing 
is. 

 In sommige gevallen kan een erkende 
coöperatie ook vrijgesteld worden van de 
prospectusplicht. 

 Een obligatielening vergt geen waarborgen 
of andere zekerheden. 

 Je kan aan relatief goedkope rentevoeten 
een obligatielening uitschrijven. 

 Een obligatielening kan als hefboom dienen 
voor bankfinanciering. 

 

 Het uitschrijven van een obligatielening 
vergt enige financiële en juridische kennis 
en er komt praktisch heel wat bij kijken, je 
laat je dus best bijstaan door een 
deskundige. 

 De interesten op een obligatielening zijn 
onderworpen aan 25% roerende 
voorheffing, Als uitgever van de 
obligatielening moet je die zelf afhouden 
en doorstorten aan de FOD financiën. 

 Niet vzw’s  en erkende coöperaties die 
meer dan 5 miljoen euro willen ophalen, 
zijn verplicht om een prospectus uit te 
schrijven die goedgekeurd moet worden 
door FSMA. 

5.4 Crowdfunding 

5.4.1 Algemeen 

Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm voor ondernemingen of projecten. Daarbij wordt 

de ‘crowd’ of de massa aangesproken om een onderneming, organisatie of project te financieren. Dit 

gebeurt doorgaans via een webplatform waarop een project wordt voorgesteld samen met de vraag 

aan het publiek naar financiering. Er zijn verschillende vormen van crowdfunding, gaande van een 

eenvoudige donatie, in ruil voor een beloning, leningen tot kapitaalparticipaties. De bekendste 

internationale crowdfunding platformen zijn Kickstarter (www.kickstarter.com) en Indiegogo 

(www.indiegogo.com).  

De financiering via crowdfunding neemt exponentieel toe. In 2013 werd er 1,1 mln. euro via 

crowdfunding gefinancierd in België, in 2014 bedroeg dit al 4,4 mln. euro en in de eerste helft van 2015 

werd al voor 3.7 mln. euro opgehaald bij de crowd, aldus een onderzoek van Douw & Koren.  

Interessante tools 
 
VLAIO besteedt op haar website uitgebreid aandacht aan crowdfunding: de vormen, aanbieders, 
het proces, de voor- en nadelen, publicaties, studies, enz.: www.vlaio.be/artikel/crowdfunding. 
 
Meer informatie en literatuur over crowdfunding: 

 Whitepaper ‘Crowdfuning in België’ van Bolero. 

 Rapport Crowdfunding van Stibbe en KPMG. 

http://www.kickstarter.com/
http://www.indiegogo.com/
http://www.vlaio.be/artikel/crowdfunding
http://www.bolero-crowdfunding.be/nl/news-events/news/whitepaper?utm_source=Bolero&utm_medium=banner&utm_campaign=Whitepaper&utm_content=Algemeen-nl
http://www.vlaio.be/sites/default/files/rapport_crowdfunding_door_stibbe_en_kpmg.pdf
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 Crowdfunding in België 2014 van KPMG, in deze publicatie wordt o.a. stilgestaan bij de 
rol van crowdfunding specifiek voor de sociale economie.  

 
Over het beperkt wettelijk kader is er op de website van FSMA informatie te vinden. 
 

5.4.2 Aanbod 

Voor een overzicht van alle crowdfunding initiatieven in Vlaanderen verwijzen we naar het uitgebreid 

overzicht op de website van VLAIO. De meeste aanbieders zijn geheel nieuwe organisaties. Er ontstaan 

ook steeds meer crowdfundingplatformen in het verlengde van activiteiten van reeds bestaande 

financiers. Zo is er Bolero van KBC waarop o.a. coöperaties al succesvol kapitaal hebben opgehaald. 

Hello Crowd is het crowdfunding platform van BNP Paribas Fortis. 

Toepassing sociale economie 

Op de meeste generieke platformen is er ook plaats voor sociale en duurzame projecten of 

ondernemingen. Maatschappelijke  projecten komen voornamelijk voor op crowdfundingplatformen 

met donnaties. 

Drie aanbieders richten zich zeer specifiek tot de sociale economie met social impact crowdfunding: 

 www.socrowd.be, is het crowdfunding platform voor duurzame initiatieven in de sociale, culturele 

en zorgsector. Voor elke euro dat een organisatie kan verzamelen, wordt 3 euro ter beschikking 

gesteld onder de vorm van een renteloze lening van Netwerk Rentevrij. 

 www.growfunding.be, voorlopig enkel in Brussel. Dit platform werkt met donaties en beloningen 

en wil vooral stadsprojecten helpen in het vinden van financiering. Growfunding is geënt op het 

studiegebied Sociaal-Agogisch Werk aan hogeschool Odisee (voorheen HUB-KAHO). 

 www.gingo.community, is een nieuw digitaal platform opgezet door Bank Degroof Petercam waar 

sociaal-maatschappelijke projecten geld kunnen ophalen via crowdfunding. Het voormalige 

crowdfunding platform www.oksigencrowd.be maakt voortaan deel uit van dit nieuwe platform. 

5.4.3 Fiscale stimuli 

5.4.3.1 Belastingvermindering voor kapitaalparticipatie in starter 

Startende ondernemingen (tot 4 jaar) financieren via de crowdfunding wordt sinds midden 2015 ook 

fiscaal gestimuleerd via het start-up plan. Wie via crowdfunding met kapitaal (aandelen) investeert kan 

rekenen op een belastingvermindering van 30% voor startende kmo’s of zelfs 45% voor startende 

micro-ondernemingen. Een onderneming kan zo tot 250.000 euro ophalen aan kapitaal en er is geen 

beperking van sectoren. Tot nader order is er nog geen crowdfunding platform erkend. Men verwacht 

de eerste erkenningen in 2016.  

Meer informatie is te vinden in de subsidiedatabank van VLAIO. 

http://www.kpmg.com/BE/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Crowdfunding-brochure.pdf
http://www.fsma.be/nl/Article/press/div/2012/2012-07-12_crowdfunding.aspx
http://www.vlaio.be/artikel/crowdfunding-initiatieven
http://www.socrowd.be/
http://www.growfunding.be/
http://www.gingo.community/
http://www.oksigencrowd.be/
http://www.vlaio.be/maatregel/tax-shelter-voor-startende-ondernemingen
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Toepassing sociale economie 

Om van deze financieringsstimulans gebruik te kunnen maken is een rechtsvorm nodig die kapitaal kan 

aantrekken. Dit kan dus interessant zijn voor coöperaties maar niet voor vzw’s uit de sociale economie. 

5.4.3.2 Vrijstelling roerende voorheffing voor leningen aan starters 

Daarnaast is er een vrijstelling van roerende voorheffing van leningen die worden verstrekt aan 

startende ondernemingen via een door FSMA erkend crowdfundingplatform. Een natuurlijk persoon 

die vanaf 1 augustus 2015 een lening afsluit ter financiering van een crowdfundingproject van een 

startende onderneming (maximum 4 jaar), kan genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing 

op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van 9.965 euro per jaar (dit bedrag 

wordt door indexering jaarlijks aangepast).  

Voor meer informatie hierover, zie de subsidiedatabank van VLAIO. 

Toepassing sociale economie 

Vzw’s die onder de vennootschapswet vallen (exploitatie en verrichtingen van winstgevende aard) 

kunnen wel gebruik maken van deze fiscale stimulans. Heel wat vzw’s uit de sociale economie vallen 

niet onder de vennootschapswet en vallen hier dus ook uit de boot. In dit geval is dit niet omwille van 

het financieringsinstrument (aandelen) dat niet voor vzw’s toepasbaar is. Hier stelt zich dan ook de 

vraag waarom het verschaffen van een lening via een crowdfunding platform aan een startende vzw 

wordt uitgesloten. 

5.4.4 Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

 Vele kleintjes maken één groot. 

 Het is een goede toetssteen om na te gaan 
of een project draagvlak heeft of niet. 

 Rechtstreeks contact tussen investeerders 
en projecteigenaars kan waardevolle 
feedback opleveren. 

 Groot bereik (world wide web). 

 Relatief eenvoudig om op te zetten. 

 Er bestaan fiscale stimuli om via een 
crowdfundingplatform te investeren (zie 
hoger). 

 Een project gefinancierd krijgen, vergt 
veel promotie via sociale media en andere 
kanalen. 

 Investeerders vragen betrokkenheid, dit 
vergt de nodige inspanningen. 

 Het is belangrijk om gemaakte beloftes via 
het platform waar te maken, zo niet kan 
het imagoschade opleveren. 

 De FSMA (autoriteit voor financiële 
diensten en markten in België) heeft een 
beperkt kader. 
 

5.5 Social impact investing en venture philanthropy  

Social Impact Investing en venture philanthropy zijn volop in ontwikkeling. Deze financieringsvorm 

combineert financieel rendement met maatschappelijk rendement. Doorgaans is de financiële return 

beperkt en primeert het maatschappelijk rendement. De investeerder steunt vooral maatschappelijke 

impact. 

http://www.vlaio.be/maatregel/vrijstelling-van-roerende-voorheffing-op-interesten-van-leningen-credit-crowdfunding
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Deze vorm van filantropie is afkomstig uit de Angelsaksische landen en heeft niet enkel tot doel 

financiering te verschaffen maar ook om kennis in te brengen en netwerkvorming te bevorderen. Uit 

een onderzoek van de European Venture Philanthropy Association (EVPA) blijkt dat in 2013 zo’n 8 

miljoen euro werd geïnvesteerd via venture filantropie, dat zou 34% zijn van de totale venture 

investeringen. 

Interessante tool 
 
Meer informatie over social impact investment en venture philanthropy is te vinden op de website 
van EVPA. 
 

 

Impact investing en venture philanthropy zijn in Vlaanderen nog weinig gekend. We sommen enkele 

initiatieven op. 

5.5.1 Social Investment Bond 

In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn er al heel wat zogenaamde Social Impact Bonds 

(SIB’s). Een SIB is een contract tussen een sociale investeerder en de overheid. De investeerder 

verbindt zich ertoe om een innoverend sociaal programma te financieren dat de overheid toelaat om 

overheidsgeld te besparen. De overheid verbindt zich er dan weer toe om een deel van het 

uitgespaarde geld aan die investeerder uit te keren.  

België heeft in 2014 het allereerste programma gelanceerd. Het project verbindt de vzw “Duo for a 

Job” (www.duoforajob.be) met de Brusselse Arbeidsbemiddelingsdienst (www.actiris.be) door een 

mentorschapprogramma van jonge werkzoekende immigranten door ervaren 50-plussers. Dankzij hun 

ervaring en hun netwerk kunnen die 50-plussers, werkzoekenden bij hun zoektocht begeleiden en 

voorkomen dat ze helemaal alleen staan tegenover de arbeidsmarkt. 

Naast een persoonlijk mentorschap voor werkzoekenden en coaches die hun ervaring delen, laat de 

samenwerking toe dat de overheid haar integratiekosten kan verlagen en dat de investeerders hun 

financieel rendement kunnen aandikken met een maatschappelijk rendement. 

Kois Invest is een financiële dienstverlener die de eerste Belgische SIB mee vormgaf 

(www.koisinvest.com). Bank Degroof Foundation was één van de eerste investeerders in dit 

programma. 

Toepassing sociale economie 

Deze financieringsvorm heeft potentieel voor de sociale economie. De ervaring in Vlaanderen is beperkt 

maar een speler zoals KOIS Invest kan hierin een begeleidende rol spelen. Het Duo For A Job programma 

kan daarbij inspireren.  

http://evpa.eu.com/
http://evpa.eu.com/
http://www.duoforajob.be/
http://www.actiris.be/
http://www.koisinvest.com/
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5.5.2 Venture Philanthropy Fonds van de Koning Boudewijnstichting  

In 2009 lanceerde de Koning Boudewijnstichting het Venture Philanthropy Fonds. Dit initiatief past in 

het opzet van de Stichting om haar filantropische instrumenten te diversifiëren en te moderniseren. 

Het Venture Philanthropy Fonds biedt structurele ondersteuning van minimum 3 jaar aan verenigingen 

en ondernemingen in de sociale economie en doet dat volgens drie assen : 

1) De toegekende steun neemt hoofdzakelijk de vorm aan van de financiering van externe 

consultancy. 

2) Investeringen worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd. 

3) Het netwerk van de Koning Boudewijnstichting wordt geactiveerd. 

De financiering verloopt in de meeste gevallen in de vorm van een gift (niet terugbetaalbaar), maar in 

bepaalde situaties worden ook leningen toegekend.  

De selectie van de organisaties verloopt volgens een jaarlijkse formele procedure van een 

projectoproep. Organisaties uit de sociale economie kunnen deelnemen aan de oproep om op die 

manier steun en financiering te krijgen. Ondertussen worden 22 organisaties op deze manier 

ondersteund. Geregeld rapporteert het Venture Philanthropy Fonds via een Impact Report over de 

resultaten van het fonds. Het laatste rapport dateert van 2015 en vind je op de website van de Koning 

Boudewijnstichting. In deze publicatie staat een overzicht van de sociale economie organisaties die 

worden ondersteund. 

Toepassing sociale economie 

Er zijn heel wat sociale economie ondernemingen die intekenen op de jaarlijkse oproep van het Venture 

Philanthropy Fonds. Het vergt dus de moeite om te volgen wanneer er nieuwe oproepen zijn. 

5.5.3 Sociale economie financiers 

Financiers en investeringsfondsen die zich specifiek richten op de sociale economie en die ook een 

maatschappelijk rendement nastreven krijgen doorgaans ook het label van Social Impact Investing. In 

Vlaanderen gaat het dan om financiers zoals Hefboom, het Sociaal Investeringsfonds De Punt (SOIF), 

SI² Fund, KOIS Invest en Trividend. 

5.6 Mecenaat  

5.6.1 Algemeen 

Mecenaat zijn giften (donaties) die particulieren, organisaties en ondernemingen doen ten voordelen 

van projecten in voornamelijk de  culturele sector, sociaal-maatschappelijke en welzijnssector, 

onderzoek en ontwikkeling, de sportwereld, en de medische wereld. De aantrekkingskracht die een 

organisatie uitoefent en de verbondenheid die haar publiek voelt met haar doelstellingen, zijn 

bevorderende factoren om begunstigd te worden met mecenaat.  

Zowel geld, onroerende goederen, roerende goederen als effecten kunnen het voorwerp zijn van een 

gift. Dit kan bij notariële akte of door een handgift, afhankelijk van het voorwerp van de gift. 

http://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2015/20151127DS1
http://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2015/20151127DS1
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Er zijn 2 mogelijke vormen van giften: 

- Een schenking is een gift onder levenden waarbij ofwel geld of een goed (vermogensbestanddeel) 

wordt geschonken aan een begunstigde particulier of organisatie tijdens het leven van zowel de 

schenker als begunstigde. Een schenking is definitief, kosteloos en er staat dus geen vergoeding 

tegenover. 

- Een legaat is een gift dat in een testament wordt opgenomen. Hier gaat het om een gift waarbij 

de schenker niet langer in leven is. De nalatenschap (of een deel ervan) wordt geschonken aan een 

particulier of organisatie. Een duo-legaat is een afgeleide waarbij de erflater een deel van zijn 

bezittingen aan een goed doel nalaat en een deel aan zijn erfgenamen. Het duo-legaat kan fiscaal 

interessant zijn voor de erfgenamen. 

 

Met de fiscale aftrekbaarheid van giften bevordert de overheid mecenaat. Giften in geld zijn fiscaal 

aftrekbaar. Doorgaans zijn giften en legaten in natura niet fiscaal aftrekbaar. Kunstenwerken zijn 

hierop een uitzondering. Zowel voor particulieren als voor ondernemingen werden er maximum 

aftrekbare bedragen vastgelegd. Je hebt een fiscaal attest nodig als begunstigde om je gift fiscaal 

aftrekbaar te maken. Er zijn een beperkt aantal erkende organisaties in België die fiscale attesten 

kunnen uitschrijven. Een overzicht van deze organisaties is te vinden op de website van De Gids voor 

Giften en Legaten: www.giften-legaten.be. 

 

Interessante tools 
 
Op de website De gids voor Giften en Legaten vind je heel wat informatie over giften en legaten 
zoals het wettelijk kader, de fiscale aspecten, enz.: www.giften-legaten.be. Je vindt er tevens een 
overzicht van begunstigden voor schenkingen en legaten. 
 
Ook de website www.vzwstart.be besteedt aandacht aan schenkingen en legaten voor vzw’s.  
 
Op de website www.testament.be kunnen organisaties zich aanmelden als begunstigde voor 
legaten. Je vindt er ook informatie over het duo-legaat. 
 
Ook op de website van de Koning Boudewijnstichting is heel wat informatie en zijn er publicaties 
te vinden over schenkingen: www.kbr-frb.be 
 

 

Toepassing sociale economie 

Heel wat sociale economie ondernemingen, voornamelijk vzw’s maken zich kenbaar als begunstigden 

voor schenkingen en legaten of doen een beroep op crowdfunding platformen die donaties als 

mogelijke financieringsvorm aanbieden. 

http://www.giften-legaten.be/v2/de-fiscale-aftrekbare-giften/
http://www.giften-legaten.be/
http://www.giften-legaten.be/
http://www.vzwstart.be/
http://www.testament.be/
http://www.kbr-frb.be/
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5.6.2 Voor- en nadelen 

Giften zijn gratis en hoeven niet terugbetaald te worden. Daarenboven zijn ze (beperkt) fiscaal 

aftrekbaar voor de schenker mits deze over een fiscaal attest beschikt. Dit zijn de belangrijkste 

voordelen. Legaten en schenkingen hoger dan 100.000 euro vergen machtiging van de Minister van 

Justitie, enkel bij ministerieel of koninklijk besluit erkende vzw’s kunnen fiscale attesten afleveren en 

de soms complexe wetgeving behoren tot de nadelen van giften. 

5.6.3 Koning Boudewijnstichting 

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en individuen die zich engageren voor een betere 

samenleving. Jaarlijks lanceert de Stichting een 100-tal oproepen over zeer diverse thema's (armoede 

& sociale rechtvaardigheid, erfgoed, gezondheid, migratie, maatschappelijk engagement, enz..). De 

deelnemingsvoorwaarden worden bepaald per projectoproep. Voor meer informatie zie www.kbs-

frb.be. 

Organisaties die niet erkend zijn voor de uitgave van een fiscaal attest, kunnen een dossier indienen 

bij de Koning Boudewijnstichting voor het openen van een projectrekening. Niet alle doeleinden 

komen in aanmerking voor een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting. Zo komen  

werkingskosten en investeringen in de ziekenhuis- en onderwijssector in België, publicaties, websites, 

investeringen in ICT en evenementen niet in aanmerking komen als projectdoel. 

De giften aan de Koning Boudewijnstichting zijn fiscaal aftrekbaar door aflevering van een fiscaal attest. 

De Koning Boudewijnstichting besteedt de verzamelde gelden aan het vooropgestelde project. Meer 

informatie over de projectrekening is te vinden in een brochure van de Koning Boudewijnstichting op 

hun website. 

Daarnaast heeft de Koning Boudewijnstichting nog een reeks andere instrumenten om filantropie te 

stimuleren. 

5.6.4 Aanbod 

Een inventaris van alle organisaties, stichtingen, ondernemingen en particulieren die giften doen 

bestaat niet. Doorgaans zijn ze ook geen vragende partij om opgenomen te worden in een inventaris 

omdat de vraag het aanbod overstijgt. Een overzicht van enkele vertrekpunten voor een zoektocht 

naar financiële giften (geld) voor de sociale economie: 

- Sociaal geëngageerde particulieren kiezen de goede doelen waaraan ze willen doneren zelf 

uit.  

- Lokaal gebonden projecten kunnen beroep doen op bedrijven in hun buurt die zich via giften 

willen profileren als maatschappelijk verantwoorde organisaties (MVO’s). Grotere bedrijven 

hebben soms ook een corporate social responsibility (CSR) afdeling waarmee ze zich willen 

profileren als sociaalmaatschappelijk geëngageerd. 

- Serviceclubs zoals Lion’s, Marnixring, Kiwanis en Rotary steunen doorgaans lokale projecten 

wanneer die passen binnen hun maatschappelijke missie. 

http://www.kbs-frb.be/
http://www.kbs-frb.be/
http://www.kbs-frb.be/
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- De meeste grootbanken hebben stichtingen of fondsen waarop sociaalmaatschappelijke 

projecten een beroep kunnen doen. Voorbeelden zijn het Mecenaatfonds van ING, BNP 

Paribas Fortis Foundation en de Belfius Foundation. 

- Overleg Ethisch Vermogensbeheer (Oever vzw) is een samenwerkingsverband van 

congregaties die vanuit hun specifieke inspiratie streven naar een ethisch beheer van hun 

vermogen en ook projecten ten voordele van sociaal achtergestelde groepen en kansarmen 

financieel ondersteunen. 

- De vzw Belgisch Netwerk van Stichtingen (www.netwerkstichtingen.be) is een netwerk van 

stichtingen die actief zijn in België op zeer uiteenlopende terreinen: kunst en cultuur, sociale 

wetenschappen, onderwijs, wetenschappen en gezondheid. Deze stichtingen zijn 

onafhankelijke organisaties zonder winstoogmerk, die zich inzetten voor het algemeen 

belang. Zij mobiliseren en generen middelen voor een ganse waaier van maatschappelijk 

relevante activiteiten. De Koning Boudewijnstichting is één van de bekendste stichtingen in 

België. 

- Op sommige crowdfunding platformen kan je ook sociaalmaatschappelijk projecten plaatsen 

met het oog op donaties. Voor een overzicht van die crowdfunding platformen zie hoofdstuk 

5.4 Crowdfunding. 

- De website van de European Venture Philanthropy Association vind je een overzicht van hun 

leden, waaronder ook heel wat fondsen die aan mecenaat doen. 

5.7 Sponsoring 

Sponsoring betekent dat één of meerdere bedrijven (sponsors) de werking van een organisatie of een 

project meefinancieren. In ruil krijgt de sponsor publiciteit, eventueel aangevuld met andere goederen 

of diensten. Sponsoring komt vooral voor in de sport, media en de culturele wereld. In de sociale 

economie is sponsoring vooral projectgebonden, bijvoorbeeld voor een goede doel campagne of een 

evenement.  

De essentie van financiering via sponsoring bestaat erin meer te krijgen dan dat de onderneming moet 

geven aan de sponsor. De kosten mogen niet hoger zijn dan de inkomsten of besparingen die 

sponsoring genereert. 

Toepassing Sociale Economie 

Er zijn wel wat sociale economie ondernemingen die samenwerken met sponsors. Sociale economie 

ondernemingen hebben het voordeel dat ze sociale en duurzame projecten kunnen aanbieden 

waarmee grote commerciële bedrijven graag uitpakken binnen hun CSR beleid (corporate social 

responsibility).  

Het vergt wel enige oplettendheid als het gaat over het imago dat een sponsor kan afstralen op de 

sociale economie onderneming. Een sociaal project zal bijvoorbeeld geen baat hebben bij een 

meubelfabrikant als sponsor indien die verdacht wordt van het werken met onderaannemers uit 

lagelonenlanden die kinderarbeid inzetten. 

http://www.netwerkstichtingen.be/
http://evpa.eu.com/
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5.7.1 Soorten sponsoring 

Er zijn heel wat vormen van sponsoring. Hier focussen we ons op de opsplitsing sponsoring in ruil voor 

cash en sponsoring in ruil voor natura. 

Sponsoring in ruil voor cash - de meest voor de hand liggende vorm van sponsoring is deze waarbij de 

sponsor een organisatie cash geeft. 

Sponsoring in natura – het is niet ongebruikelijk dat bedrijven naturasponsoring aanbieden. Er wordt 
geen cash overgemaakt, maar er wordt wel een product of dienst ter beschikking gesteld, zonder dat 
ervoor wordt betaald. 
 
In beide gevallen geef de onderneming in ruil voor het sponsorbedrag publiciteit al dan niet in 

combinatie met andere ‘harde’ return zoals bijvoorbeeld tickets, toegang tot de klantendatabase of 

andere diensten. 

5.7.2 Wat is belangrijk voor een sponsor 

Er zijn een aantal elementen die belangrijk zijn voor een sponsor.  

 Een sponsor verwacht een sponsordossier, als dat op maat van de potentiële sponsor kan, 

dan is dat een troef. Dat belicht vooral de troeven en mogelijkheden voor de sponsor. 

 Een sponsordossier is bondig en visueel aantrekkelijk. 

 Zoek sponsors die zich tot dezelfde doelgroep richten als de onderneming. 

 Speel ook gerust in op de sociaal maatschappelijk troef, sponsors pakken graag uit met hun 

warme bijdrage tot de maatschappij. 

 Probeer potentiële sponsors individueel te benaderen i.p.v. een groepsmail met een generiek 

sponsordossier.  

 Een fysiek gesprek verhoogt de slaagkansen om een sponsor binnen te halen. 

 Werk een aanbod op maat van potentiële sponsors uit. Een aanbod waarmee ze kunnen 

uitpakken en hen toegevoegde waarde biedt. Een logo in de communicatie is doorgaans 

onvoldoende. 

 Kies niet enkel een sponsor voor de centen of wat hij in natura kan aanbieden. Het imago van 

de sponsor zal sowieso ook afstralen om de organisatie. Het is daarom essentieel geen 

sponsor te kiezen die schade aan het imago van de organisatie kan toedienen. 
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5.7.3 Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

 Sponsoring brengt normaal meer op dan 
dat het kosten met zich meebrengt, dit kan 
dus een goedkope vorm van financiering 
zijn. 

 In de meeste gevallen worden  
sponsorinkomsten ontvangen alvorens  
kosten worden gemaakt (voorfinanciering is 
goed voor de cashflow). 

 Een sponsor brengt ook potentiële klanten, 
bezoekers of leden aan, dus potentieel 
extra inkomsten. 

 De juiste sponsor kan imagoversterkend 
werken. 

 Een sponsor kan zelf ook voor extra 
publiciteit zorgen. 

 Het opstellen van een sponsordossier 
en het zoeken van de juiste sponsor 
vergt tijd en de nodige kennis. 

 Sponsors worden steeds veeleisender 
op vlak van de integratie van hun 
merk (product placement). 

 Sponsorinkomsten (en -uitgaven) 
hebben boekhoudkundige en BTW-
technische gevolgen, het is raadzaam 
een boekhouder hierover te 
raadplegen. 

 In het slechtste geval kan een sponsor 
ook imagoschade teweegbrengen. 

 

5.8 Subsidies 

Subsidies moeten in principe niet terugbetaald worden. Een onderneming zal wel moeten voldoen aan 

bepaalde voorwaarden en zal specifieke tegenprestaties moeten leveren. Subsidies worden toegekend 

door overheden op verschillende niveaus. 

5.8.1 Lokale  subsidies 

Lokale subsidies zijn subsidies die gemeenten en steden toekennen. Ze zijn doorgaans te vinden op de 

websites van de gemeente of stad. Sommige gemeenten en steden hebben ook premies voor 

bijvoorbeeld sociale initiatieven. 

Een overzicht van enkele lokale overheidsmaatregelen is te vinden in de subsidiedatabank van VLAIO. 

Op de website Detailhandel in Vlaanderen vind je ook een overzicht van de lokale steunmaatregelen: 

www.detailhandelvlaanderen.be. 

Toepassing sociale economie 

Er zijn een aantal centrumsteden die bijvoorbeeld kinderopvang met subsidies ondersteun, Antwerpen 

en Mechelen zijn er daar twee voorbeelden van. 

5.8.2 Vlaamse subsidies 

Voor sociale economie bestaan er subsidies op regionaal niveau. Het Departement Werk en Sociale 

Economie staat in voor de ondersteuning en versterking van de sociale economie. Via de erkenning 

van organisaties en het uitkeren van subsidies in het kader van de verschillende 

tewerkstellingsprogramma's draagt het bij tot de uitvoering van het beleid sociale economie. Meer 

informatie over subsidies, het maatwerkdecreet en het decreet betreffende de lokale 

diensteneconomie is te vinden op hun website www.werk.be.  

http://www.vlaio.be/maatregel/premies-op-gemeentelijk-en-stedelijk-niveau
http://www.detailhandelvlaanderen.be/
http://www.werk.be/
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De overheidsopdracht voor de uitbouw en coördinatie van de collectieve ondersteuning aan sociale 

economie ondernemingen werd toegewezen aan in|C vzw als ondersteuningsorgaan die de collectieve 

ondersteuning van sociale economie ondernemingen organiseert en coördineert. Meer informatie 

over het ondersteuningsaanbod en het ondersteuningsdecreet is te vinden op de website 

www.socialeeconomie.be. 

Voor algemene steun aan ondernemingen is er de subsidiedatabank van VLAIO. Je vindt er een 

overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese 

overheden voor ondernemers actief in het Vlaamse Gewest.  

We pikken er enkele overheidsmaatregelen uit die nog niet eerder in dit document aan bod kwamen 

en die specifiek voor de sociale economie interessant kunnen zijn. Opgelet, dit overzicht is niet 

limitatief, er zijn heel wat generieke subsidiemaatregelen die ook door sociale economie 

ondernemingen gebruikt kunnen worden. 

 Subsidies kinderopvang van Kind & Gezin: via het decreet Kinderopvang kunnen 

kinderopvanginitiatieven van baby's en peuters verschillende subsidies ontvangen van Kind & 

Gezin, www.kindengezin.be. 

 Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. 

Het investeringsbeleid wil landbouwers via financiële stimuli aanmoedigen om hun 

bedrijfsstructuren via duurzame investeringen voldoende snel aan te passen aan wijzigende 

omstandigheden. www.landbouwvlaanderen.be. 

VLAIO heeft een specifieke brochure voor energie- en milieubewust ondernemen. De brochure kan je 

downloaden op hun website. 

5.8.3 Europese subsidies 

Naast de Europese initiatieven zoals hoger werden vermeld en die zich vooral toeleggen op het 

verlagen van de toegang tot financiering, zijn er ook de Europese subsidies. Het Kenniscentrum Sociaal 

Europa (www.kcse.eu) informeert, adviseert en coacht sociale ondernemingen rond Europese 

projecten en projectfinanciering. Op hun website staat een overzicht van de Europese 

subsidieprogramma’s. 

5.8.4 Voor- en nadelen 

Voordelen Nadelen 

 Geen terugbetaling. 

 Verliezen worden gedekt door subsidies, 

 Toepasbaar voor een werking waarbij 
onvoldoende marktpotentieel. 
beschikbaar is om zelf bedruipend te zijn, 

 Structurele subsidies worden doorgaans 
vastgelegd en toegekend voor een 
langere periode. 

 

 Er zijn heel wat inhoudelijk voorwaarden 
en dus niet voor elke activiteit inzetbaar. 

 Beperkte commerciële mogelijkheden. 

 Er dienen politieke keuzes gemaakt te 
worden wie er recht op heeft en wie niet, 

 In tijden van besparingen zeer onzekere 
vorm van financiering. 

 Sommige subsidievormen vergen zeer 
uitgebreide en tijdrovende rapportering. 

http://www.socialeeconomie.be/
http://www.vlaio.be/subsidiedatabank
http://www.kindengezin.be/
http://www.landbouwvlaanderen.be/
http://www.vlaio.be/sites/default/files/pdf/subsidiegids_voor_de_ondernemer_u_werkt_energie-_en_milieubewust.pdf
http://www.vlaio.be/sites/default/files/pdf/subsidiegids_voor_de_ondernemer_u_werkt_energie-_en_milieubewust.pdf
http://www.kcse.eu/
http://www.kcse.eu/node/3
http://www.kcse.eu/node/3
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6 Wat is voor een financier belangrijk? 

Een vermogens of schuldfinancier licht een onderneming grondig door vooraleer financiële middelen 

ter beschikking worden gesteld. Er zijn een aantal basiselementen die telkens weer aan bod komen bij 

zo’n doorlichting, ook wel due dilligence genoemd. 

Interessante tools 
 
Op de website van VLAIO worden tips opgesomd over hoe een financier te benaderen. 
 
Daarnaast heeft VLAIO ook de brochure ‘U zoekt financiering’ met heel wat informatie over de 
financieringszoektocht. 
 
Op de website van Febelfin www.financieringvanondernemingen.be vind je tevens een aantal tips 
voor een goed kredietdossier. 
 

 

We sommen de belangrijkste elementen op die voor een financier belangrijk zijn. 

6.1 Zekerheden 

Vooral banken vragen zekerheden (waarborgen) alvorens een krediet te verschaffen. Op die manier 

kan de bank het financieringsrisico afdekken. Hoe lager het risico voor een bank, hoe lager ook de 

interest. Het is dus belangrijk om een financier een overzicht te geven van de lopende kredieten, de 

bijhorende waarborgen en de voornaamste modaliteiten. 

Een vermogensfinancier zal doorgaans geen zekerheden vragen. Dat is meteen ook de reden waarom 

het verwachte rendement voor een vermogensfinancier doorgaans hoger ligt. Hoe hoger het risico, 

hoe hoger het gevraagde rendement. 

Toepassing sociale economie 

Spelers zoals Trividend maar ook PMV hebben achtergestelde leningen waarvoor geen zekerheden 

nodig zijn. Er zijn ook waarborgmogelijkheden via overheidsinitiatieven, zie ook het hoofdstuk 

Waarborgen 3.1.2 

6.2 Financiële historiek & gezondheid 

Aan de hand van de balans en resultatenrekeningen uit het verleden kan een financier nagaan hoe het 

gesteld is met de financiële gezondheid van een onderneming.  

A. De schuldfinancier zal de liquiditeit en de solvabiliteit van de organisatie nagaan op basis van de 

balans van de onderneming. De liquiditeit toont of de onderneming al dan niet kan voldoen aan 

de korte termijn betalingsverplichtingen. De solvabiliteit zegt iets over de financiële 

onafhankelijkheid van de onderneming.  

 

http://www.vlaio.be/themas/tips-waarop-u-moet-letten-bij-uw-contact-bij-de-bank
http://www.vlaio.be/content/u-zoekt-financiering
http://www.financieringvanondernemingen.be/
http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-aanvragen/goed-kredietdossier
http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-aanvragen/goed-kredietdossier
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Toepassing sociale economie 

Voor sociale economie ondernemingen is de solvabiliteit vaak een heikel punt. De meeste sociale 

economie ondernemingen zijn een vzw en een vzw kan geen aandeelhouders hebben. Dit betekent 

dat het eigen vermogen enkel kan opgebouwd worden door winst te realiseren, wat niet het doel 

is van een vzw. Dit betekent ook dat er geen participaties van externe investeerders kunnen 

aangetrokken worden.  

Het eigen vermogen kan echter wel versterkt worden door externe investeerders wanneer zij  

achtergestelde leningen beschikbaar stellen. Dit is een manier voor vzw’s om hun quasi eigen 

vermogen te verhogen en zo hun aantrekkelijkheid voor banken met het oog op financiering te 

verhogen. 

Hier zit ook een knelpunt voor coöperaties waarvan een deel van het kapitaal variabel is. Voor 

traditionele financiers vormt dit een probleem voor het vaststellen van de solvabiliteit. Het is 

belangrijk dat de coöperatie kan aantonen dat het variabel karakter van dat deel van het kapitaal 

toch behoorlijk stabiel is. Vaak zijn er statutaire beperkingen in verband met de duurtijd dat een 

aandeel aangehouden wordt en het moment van uitstap. 

B. Een financier analyseert ook de rendabiliteit en vrije cashflow. De vrije cashflow toont of er 

terugbetalingscapaciteit is en/of ruimte voor uitkering van dividenden. Een schuldfinancier is 

geïnteresseerd in terugbetalingscapaciteit en een vermogensfinancier interesseert zich eerder in 

dividendpotentieel. 

 

C. Een financier zal de resultatenrekening en balans ook controleren op accuraatheid en correcties 

uitvoeren op verborgen min- en/of meerwaarde op bv. voorraden, vaste activa, 

klantenvorderingen, rekening courant enz. 

Bij startende organisaties is het niet mogelijk om een financiële historiek voor te leggen. Een financier 

zal het financieel plan dan vergelijken met gelijkaardige organisaties om een beeld te krijgen van de te 

verwachten financiële structuur en die toetsen aan het voorgelegde financieel plan.  

Het is belangrijk zeer transparant te zijn over de financiële situatie van een onderneming. Vaak leidt 

het gebrek aan transparantie of achtergehouden informatie tot een vertrouwensbreuk en wordt een 

financieringsaanvraag op basis van het gebrek aan vertrouwen niet aanvaard. 

6.3 Competenties en organisatiestructuur 

De trackrecord van de oprichters en van de onderneming zijn belangrijk. Iemand die een 

brokkenparcours heeft afgelegd of pas start zal andere troeven op tafel moeten leggen om financiering 

te krijgen.  
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Een financier wil weten met wie hij in zee gaat. Daarom zal hij naast de directie ook de raad van bestuur 

doorlichten. Immers de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de planning en visie op lange 

termijn: 

• Is er voldoende beroeps- en sectorkennis aanwezig in de onderneming?  

• Kan men terugvallen op een sectornetwerk wanneer nodig? 

• Kan men zich positioneren op de markt? 

• Is men voldoende gewapend voor toekomstige evoluties? 

• Is er voldoende managementcapaciteit aanwezig in de onderneming? 

6.4 Het ondernemings- en financieel plan 

Een ondernemings- en financieel plan legt uit op welke manier een onderneming wordt beheerd met 

het oog op de levensvatbaarheid en groei ervan. De organisatiestructuur, hoe ziet de markt eruit, wat 

zijn de sterkten en zwaktes, waaruit worden inkomsten gehaald, wat zijn de voornaamste kosten, hoe 

evolueren deze in de toekomst, enz.? Een financier zal de plannen grondig doorlichten en de 

haalbaarheid ervan toetsen. Een goed ondernemings- en financieel plan is daarom van essentieel 

belang, zeker als het aangevuld wordt met een haalbaarheidsstudie, een marktanalyse, een 

marketingplan, enz.. Het is vaak ook zinvol om verschillende scenario’s op te stellen en te analyseren. 

Als een financier niet gelooft in het ondernemings- en financieel plan en de haalbaarheid (realisme) 

ervan, zal hij ook geen financiering verschaffen.  

De assumpties bij een financieel plan zijn essentieel. Vaak worden ze niet meegegeven of zijn ze 

onvoldoende onderbouwd. Het gebrek aan transparantie of het onvoldoende onderbouwen van 

assumpties is een vaak voorkomende struikelblok waardoor een financier afhaakt en niet langer 

gelooft in het dossier. 

6.5 Terugbetalingsmogelijkheden 

Uit het financieel plan zal moeten blijken of er voldoende terugbetalingscapaciteit is om een krediet 

terug te betalen. Als zou blijken dat er onvoldoende middelen uit de werking komen om een krediet 

af te lossen en om de interesten te betalen, zal er ook geen krediet worden toegekend. De 

terugbetalingscapaciteit is minder van belang bij een kapitaalparticipatie. 

6.6 Rendement (cash flow) 

Cash is king! Voor een kredietverschaffer is de terugbetalingscapaciteit van belang. Een 

kapitaalverschaffer heeft aandacht voor de cash die overblijft nadat aan alle betalingsverplichtingen 

werd voldaan (vrij cash flow). Het overschot aan cash kan: 

• uitgekeerd worden als winst (inkomsten voor de aandeelhouder).  

• toegevoegd worden aan het vermogen (de boekwaarde van het aandeel stijgt). 

• geherinvesteerd worden in de onderneming voor verdere en dus op termijn meer 

inkomsten, wellicht ook meer winst en dus nog meer waarde voor de aandeelhouder.  
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Toepassing sociale economie 

In de sociale economie is deze harde drang naar cash gematigder. Binnen de sociale economie primeert 

immers het maatschappelijk rendement dat zich vertaalt in duurzame en sociale resultaten, eerder dan 

in financieel winstbejag.  

Cashoverschotten kunnen in vzw’s niet gebruikt worden om als dividend uit te keren, wel om 

bijvoorbeeld reserves op te bouwen, voor investeringen of als bedrijfskapitaal om korte termijn 

financieringsbehoeftes op te vangen. Cash overschotten in coöperaties kunnen wel worden aangewend 

om dividend uit te keren. 

6.7 Verhandelbaarheid van aandelen 

Veel vermogensfinanciers streven ernaar om zich na 4 tot 7 jaar terug te trekken uit de onderneming, 

de zogenaamde exit. De vermogensfinancier zal al op het moment van de investering nagaan welke 

exit-mogelijkheden er voor handen zijn, m.a.w. in welke mate zijn de aandelen verhandelbaar na 

uitstap. Daarbij is de verhandelbaarheid van de participatie (aandeel), ook wel de liquiditeit van het 

aandeel genoemd, van belang. Wanneer de aandelen moeilijk verkoopbaar zijn omdat er geen markt 

voor is, verkleint de kans op een meerwaarde bij de verkoop ervan. Een kapitaalverschaffer moet dus 

ook overtuigd worden van de mogelijkheden tot een exit. 

Toepassing sociale economie 

In de sociale economie is het vaak moeilijk om aandelen te verkopen aan een andere investeerder. 

Daarom wordt er vaak naar gestreefd dat de vennootschap de aandelen zelf inkoopt aan het eind van 

de participatie. In dat geval zijn er dus geen maandelijkse aflossingen zoals bij een lening, maar moeten 

er wel reserves opgebouwd worden om op termijn de externe financier uit te kunnen kopen. Zolang er 

niet geraakt wordt aan het vast kapitaal van een coöperatie kan het inkopen van eigen aandelen zonder 

tussenkomst van een notaris. Bij andere vennootschapsvormen is er voor een kapitaalsvermindering 

wel een notariële akte noodzakelijk. 
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7 Belang van de financieringsmix 

7.1 Doel en levensfase benadering 

Een gezonde financieringsmix betekent dat verschillende financieringsvormen worden gecombineerd 

en elke vorm voor specifieke doeleinden of op specifieke momenten in de levensfase van een 

onderneming wordt ingezet. Enkele voorbeelden: 

• Bij de opstart van een onderneming is een eigen inbreng belangrijk, eventueel aangevuld met 

een inbreng van een derde kapitaalverschaffers of veel kapitaalverschaffers zoals in het 

coöperatief model. Deze middelen worden aangewend als werkkapitaal en om de eerste 

investeringen te doen. Eigen inbreng wordt dus vooral ingezet bij de start van een onderneming 

of op het moment van grote uitbreidingsinvesteringen om te groeien. 

• Wanneer de  werking van een organisatie onvoldoende middelen uit de markt kan halen, dan 

wordt op zoek gegaan naar structurele subsidies om de werking op lange termijn te financieren.  

• Voor een project dat moeilijk financierbaar is, met weinig marktpotentieel maar 

maatschappelijk zeer relevant is, kunnen projectsubsidies, sponsoring of crowdfunding een 

mogelijke oplossing zijn.  

• Als een onderneming groeit, is de kans groot dat er nood is aan extra korte termijnfinanciering 

als werkkapitaal (middelen voor de dagelijkse werking) onder de vorm van een kaskrediet of een 

vast voorschot. Deze financieringsvorm wordt dan weer niet gebruikt om een investering te 

financieren of om een onderneming op te starten. 

Toepassing sociale economie 

Rondvraag bij enkele spelers uit de sociale economie, leert dat er nog wel wat sociale economie 

ondernemingen zijn die lange termijn investeringen financieren met dit soort van korte 

termijnfinancieringsvormen, wat doorgaans een zeer dure en onzekere vorm van financiering is. 

Het is bovendien geen optimale toepassing van de financieringsmix.  

• Investeringen om te groeien, gebeuren vaak met een investeringskrediet van de bank als er 

zekerheden geboden kunnen worden. Daarnaast kan er ook beroep gedaan worden op de 

bestaande en nieuwe aandeelhouders om het vermogen te versterken met het oog op de nodige 

investeringen. Externe financiers verwachten vaak dat de onderneming zelf een deel van de 

investering financiert met het  eigen vermogen, het vermogen opgebouwd uit de winsten van 

de onderneming. Bij geplande groei is het van groot belang om een inschatting te maken van de 

bijkomende nood aan werkkapitaal en hierbij rekening te houden bij de zoektocht naar 

financiering. Indien dit werkkapitaal niet met eigen middelen kan gefinancierd worden, is het 

verstandig om de onderhandelingen over een investeringskrediet te koppelen aan de 

financiering van het benodigde werkkapitaal.  

Elke financieringsvorm heeft dus zijn nut voor welbepaalde doeleinden en op specifieke momenten in 

de levensfase van een onderneming. Meestal wordt een onderneming gefinancierd door een mix van 

financieringsvormen, wat we de financieringsmix noemen. 
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Een gezonde financieringsmix betekent dat de verschillende financieringsvormen op het juiste 

moment worden aangewend, voor de juiste doeleinden en waarbij tevens rekening wordt gehouden 

met de kostprijs van de financieringsvormen. In vele gevallen zullen financiers aansturen op die 

gezonde financieringsmix en ze zullen zelden bereid zijn om als enige financier op te treden. 

7.2 Boekhoudkundige benadering 

Een gezonde financieringsmix wordt ook boekhoudkundig bekeken. De financier kijkt dan naar de 

balansstructuur van een organisatie. Bij deze benadering wordt er in de eerste plaats gekeken naar de 

verhouding tussen de eigen middelen (eigen vermogen) en de schulden (vreemd vermogen). Dat 

noemt men de solvabiliteit. De verwachte solvabiliteit is sterk afhankelijk van sector tot sector. Een 

zeer algemene regel is dat de verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het balanstotaal 

(solvabiliteitsratio) minimum 25% moet bedragen. Is dat minder, dan is het risico voor een bank te 

groot om in de onderneming te investeren. Worden er verliezen geleden, dan is het eigen vermogen 

in zo’n geval immers niet altijd groot genoeg om de verliezen te dekken. In dit geval kunnen ook andere 

financiers hun inbreng verliezen. Het is dus aangewezen om het eigen vermogen te versterken via een 

kapitaalparticipatie of achtergestelde leningen. Opgelet van deze regel wordt afgeweken in die mate 

dat ondernemingen die weinig moeten voorfinancieren een lagere solvabiliteit mogen hebben en 

ondernemingen die meer dan gemiddeld moeten voorfinancieren en hogere solvabiliteit nodig 

hebben. 

Achtergestelde leningen worden aanzien als eigen vermogen omwille van hun achtergesteld karakter. 

Ze kunnen helpen om de solvabiliteitsratio te verhogen en de onderneming aantrekkelijker te maken 

voor banken met het oog op kredieten. De combinatie van eigen vermogen met achtergestelde 

leningen noemt men ook wel quasi eigen vermogen. 

Toepassing sociale economie 

Zoals eerder vermeld, is dit voor sociale economie ondernemingen die een vzw zijn een moeilijk punt. 

Een vzw kan geen aandeelhouders hebben. Dit betekent dat het eigen vermogen enkel kan opgebouwd 

worden door winsten te realiseren, wat niet het doel is van een vzw.  Een vzw kan ook geen 

kapitaalparticipaties aantrekken. Het eigen vermogen kan echter wel versterkt worden door externe 

investeerders wanneer zij  achtergestelde leningen beschikbaar stellen. Dit is een manier voor vzw’s om 

hun quasi eigen vermogen te verhogen en zo hun aantrekkelijkheid voor banken met het oog op 

financiering te verhogen. 

Voor de coöperaties binnen de sociale economie is dit evenzeer een struikelblok in hun zoektocht naar 

externe schuldfinanciering. Veel traditionele financiers hebben het moeilijk met het variabel karakter 

van het kapitaal, wat in hun ogen de solvabiliteit ook onstabiel maakt. Dat is niet noodzakelijk zo. 

Coöperaties moeten aan banken goed uitleggen dat deze basis voor de solvabiliteit doorgaans toch een 

stabiel karakter heeft. 
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8 Copyright 

Deze gids is eigendom van  de Vlaamse overheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Ondanks alle aan de samenstelling van deze inventaris bestede zorg kan noch de uitgever noch de 

auteur aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout in deze 

uitgave. 

Deze inventaris werd gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van 

Sociale Economie. De inventaris werd opgesteld door Hefboom vzw in nauwe samenwerking met 

Hefboom cvba en Trividend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


