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Wat doet het Agentschap Innoveren & Ondernemen?

Aanspreekpunt Vlaamse overheid voor Vlaamse ondernemers en 
innovators.

Complementair met FIT (internationaliseren) 
 Sinds 1 jan 2016: fusie IWT – AO

Stimuleren van Vlaamse bedrijven en ondernemers
 Subsidies: kmo-portefeuille, ecologiepremie, rentetoelage, …
 Ondersteunen van projecten door oproepen: brugprojecten, 

peterschapsprojecten, ondernemerschapsprojecten,… 
(www.von-online.be)

inspiratie

informatie

ondersteuning

http://www.von-online.be/


Wat doet het Agentschap Innoveren & Ondernemen?





Financieringskanalen bij de uitbouw van een onderneming

Financieringswijze Overheidsstimulans

Eigen Inbreng (notionele intrestaftrek)

Friends, Family & Fans PMV/Z : Winwinlening

Tax shelter voor startende ondernemingen

Crowdfunding Tax shelter voor startende ondernemingen

Vrijstelling roerende voorheffing op 
intresten van leningen

Banken
PMV/Z: Startlening+ en KMO-cofinanciering
PMV-Bedrijfsleningen

Vlaamse Kredietbemiddelaar 

PMV/Z: Waarborgregeling tot € 1,5 mln
PMV: Waarborgen boven € 1,5 mln

EIB investeringskredieten

Microkredieten: Microstart en Hefboom



Financieringskanalen bij de uitbouw van een onderneming

Financieringswijze Overheidsstimulans

Risicokapitaal
Ban Vlaanderen + PMV/Z KMO-
cofinanciering-

tax shelter voor startende 
ondernemingen

PMV: risicokapitaal

PMV: Arkimedes

PMV: Groeimezzanine



Financieringskanalen



Financieringsmogelijkheden voor 
toeristische ondernemers?

► Subsidiedatabank !

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

http://www.vlaio.be/subsidiedatabank


www.subsidiedatabank.be



Agentschap Innoveren & Ondernemen is het neutrale aanspreekpunt 
dat een overzicht geeft van mogelijke subsidies, 
financieringsmaatregelen en andere financiële ondersteuning via:

► Persoonlijke gesprekken
► Infosessies
► Online databank: www.subsidiedatabank.be
► Brochures

Subsidiedatabank

http://www.subsidiedatabank.be/


Interessante financieringen voor 
kleinschalige logies
► Winwin lening
► PMV/Z

► Startlening +
► KMO-cofinanciering

► Impulskredieten
► Microkredieten
► Waarborgregeling



Winwinlening
Voor wie?
 Alle KMO’s met economische activiteit in Vlaanderen
 Natuurlijke personen en rechtspersonen
 Bijberoep en hoofdberoep
Voor wat?
 Aanwending voor ondernemingsdoeleinden
Wie is kredietgever?
 Natuurlijke persoon en inwoner van het Vlaamse Gewest
 Geen werknemer van de kredietnemer
 Indien kredietnemer zelfstandige is: geen echtgenoot of 

wettelijke samenwonend partner.
 Indien kredietnemer een rechtspersoon is: geen zaakvoerder, 

bestuurder of aandeelhouder noch de echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner van die persoon.

 Maximum €50.000 ontlenen



Winwinlening
Kenmerken?
 Maximum € 200.000 
 Vaste looptijd : 8 jaar
 Rente 2017: tussen maximum 2% - minimum 1%
Fiscaal voordeel 
 geldschieter: belastingkrediet van 2,5% op geleende bedrag
 Bij faillissement, stopzetting of overlijden kredietnemer: 

eenmalige belastingkrediet van 30% van het bedrag van de 
hoofdsom dat is verloren gegaan.

 Registratie en modelcontract via website

www.winwinlening.be

http://www.winwinlening.be/


Achtergestelde leningen

Lening wordt beschouwd als quasi eigen vermogen : 
solvabiliteit verhoogt
Hierdoor daalt het risico voor andere schuldeisers
En wordt het klassiek bankkrediet beter toegankelijk
Wordt bij faillissement terugbetaald nadat alle andere 
schuldeisers hun geld hebben gehad 



PMV/Z
Voor wie?

Starters en bestaande ondernemingen
Zelfstandigen in hoofdberoep, vennootschappen, vrije 
beroepen 
Sectorale beperkingen:

 Landbouw

Welke producten?
Startlening+
KMO co-financiering



Startlening+
Voor wie?
 Alle KMO’s met economische activiteit in Vlaanderen
 Natuurlijke personen en rechtspersonen minder dan 4 jaar actief 

 hoofdberoep
Kenmerken?
 Maximum € 100.000  
 looptijd van 2 tot 10 jaar
 Rente 2017: 3% vast ongeacht looptijd
 Maandelijkse of 3-maandelijkse terugbetaling
 Vrijstelling aflossing kapitaal mogelijk tot 2 jaar
 Opnametermijn 1 jaar vanaf toekenning lening



Startlening+

Eigen inbreng
 25% van het leningsbedrag
 Mag geleend zijn

Waarborgen
 soepel, evaluatie project per project



Startlening+

Indiening dossier

 via een aanbrenger of kredietinstelling met wie 
Participatiefonds Vlaanderen een 
samenwerkingsovereenkomst afsloot

 rechtstreeks



KMO-cofinanciering
Voor wie?
 Alle KMO’s met economische activiteit in Vlaanderen
 Natuurlijke personen en rechtspersonen minder dan 4 jaar actief 

 hoofdberoep
Kenmerken?
 Maximum € 350.000
 Looptijd: 3 tot 10 jaar
 Vaste rentevoet, ongeacht looptijd
 Rentevoet = IRS voor de betrokken looptijd verhoogd met 

0,53% met een minimum van 3%
 Vrijstelling aflossing kapitaal mogelijk tot 2 jaar of 3 jaar via 

Ban Vlaanderen
 Opnametermijn 1 jaar vanaf toekenning lening



KMO-cofinanciering
Eigen inbreng
 Moet minimum 10% van de totale investering bedragen 

Maximale tussenkomst PMV/Z beperkt tot het kleinste van 
 4 maal de eigen inbreng
 50% van de globale investeringsbehoefte 

Co-financier 
 minimaal 20% van de globale

investeringsbehoefte te financieren



KMO-cofinanciering

als Co - financier komen in aanmerking:

 Business Angels; minstens 1 BA moet lid zijn van BAN 
Vlaanderen en dossier in te leiden via Ban Vlaanderen.
Onder vorm van kapitaal/achtergestelde lening

 Bank; minstens 20% van de globale investeringsbehoefte 
onder de vorm van investeringskrediet

 Investeringsfonds; onder vorm van kapitaal of lening



KMO-cofinanciering

Indiening

Via BAN Vlaanderen

Via bank

Via investeringsfonds waarmee PMV/Z een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten heeft

Rechtstreeks



KMO-cofinanciering en startlening+

Zijn uitgesloten:

gedeelte van verworven / te verwerven onroerend goed dat niet 
voor eigen beroepsmatig gebruik is

Immo projecten (ontwikkeling, verkoop, verhuring)

herfinanciering van bestaande schulden



PMV/Z

Contact

Vragen om algemene informatie:
info@pmv.eu

Indienen aanvragen:
aanvragen.pfv@pmv.eu

Adres:
PMV/Z  - Participatiefonds Vlaanderen nv
Oude Graanmarkt 63
1000   BRUSSEL
Telefoon : 02.229.53.10 / Fax : 02.229.52.31

Website : www.pmvz.eu

mailto:info@pmv.eu
mailto:aanvragen.pfv@pmv.eu
http://www.pmvz.eu/


Impulskrediet, Microkrediet 

Wat?
Verstrekt kredieten aan startende of gestarte zelfstandige ondernemers die 
niet bij een bank terecht kunnen.

Impulskrediet van Hefboom
Maximumbedrag: 25.000 euro
Kan als eigen inbreng van startlening+
www.impulskrediet.be

Microkrediet van Microstart
Maximumbedrag: 15.000 euro
www.microstart.be

http://www.imulskrediet.be/
http://www.microstart.be/


Waarborgregeling tot 1,5 miljoen

Wat en voor wie
 Vlaamse overheidswaarborg voor financiële instellingen die 

kredieten verlenen aan zelfstandigen, vrije beroepen en 
ondernemingen 

Voorwaarden
 Maximaal 75% van het kredietbedrag onder waarborg
 Duurtijd: vrij te bepalen
 Premie: 0,5% x bedrag onder waarborg x duurtijd waarborg
 Aanvraag indienen via banken
 Bank beslist autonoom tot € 750.000 waarborg

Meer info: www.waarborgregeling.be

http://www.waarborgregeling.be/


Vb. Combinatie : lening 
Participatiefonds-Vlaanderen met 
waarborg PMV

Stel : investeringsproject € 200.000
eigen inbreng : € 20.000 mogelijk

Slechte verhouding eigen inbreng op totale investering
Onvoldoende waarborg



Combinatie PF-Vlaanderen met 
waarborg PMV

Eigen Inbreng : € 20.000
KMO-cofinanciering: 4 x eigen inbreng; lening € 80.000 
Bank moet slechts € 100.000 financieren op totaal van 

€ 200.000 
Bank kan zich laten waarborgen voor 75 % hiervan, zijnde 

€ 75.000, 
dus risico voor de bank = € 25.000 op investering van 

€ 200.000 !



Interessante steunmogelijkheden 
voor kleinschalige logies
► VLAIO

► Kmo-portefeuille
► KOALA : energiescans voor toeristische 

logies
► Toerisme Vlaanderen

► Logiessubsidies
► Provincie

► Logies van de toekomst 
► Steden en gemeenten



Kmo-portefeuille

Subsidie voor opleiding en advies
erkende dienstverleners
Zoekfunctie voor erkende dienstverleners
Registratie, aanvraag en beheer elektronische portefeuille 
via www.kmo-portefeuille.be
Voorbeeld : mystery visits

www.kmoportefeuille.be

http://www.kmo-portefeuille.be/
http://www.kmoportefeuille.be/


Kmo-portefeuille - hoeveel subsidie?

opleiding advies
Steun-
percentage

30% (MO) of 40% (KO)

Steunplafond
KO’s

€ 10.000

Steunplafond
MO’s

€ 15.000 



KOALA energiescans voor logies
Gratis begeleidingstraject 
Energiescan en implementatieadvies bij energiebesparende 
maatregelen
Wie ?
 Hotels vanaf 10 kamers met een jaarlijks energieverbruik 

van minimaal 50.000Kwh elektriciteit en 100.000 Kwh
aardgas of stookolie.

 Jeugdherbergen, vakantieparken, MICE en toeristische 
attracties

www.vlaio.be/koala
Brochure Bewust omspringen met energie – Tips en cases
http://www.vlaio.be/artikel/bewust-omspringen-met-
energie-de-horeca

http://www.vlaio.be/koala
http://www.vlaio.be/artikel/bewust-omspringen-met-energie-de-horeca


Logiessubsidies
Voor Wie?
 Erkend Toeristisch logies volgens logiesdecreet op 

5/2/2016
 Erkende logies volgens Toerisme voor allen decreet als 

hostel of vakantiecentrum
 Vergunde logies op 1 april
Welke Projecten?

Investeringen in infrastructuur die bijdragen aan kind-en
familievriendelijk karakter
Investeringen in een toegankelijke basisketen
Zorgspecifieke investeringen
Investeringen in aanleg of inrichting van camperplaatsen



Logiessubsidies
Voorwaarden?
 Subsidie bedraagt maximaal 25% van de kostprijs van de 

aankopen
 Subsidie is maximaal € 50.000
 Kostprijs van de aankopen en werken is hoger dan €

5.000
 De minimissteun bedraagt over een periode van 3 

belastingsjaren maximaal € 200.000

Procedure?
Voor 2017 : vanaf 1/4 tot en met 30/6/2017
Elk logies kan jaarlijks 1 subsidieaanvraag doen

http://www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie

http://www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie


Logiessubsidies

Inspiratie kindvriendelijkheid
 http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/familievriendelij

k-vlaanderen-en-brussel-inspiratiebrochure
Inspiratie Toegankelijkheid
 http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidscriteria
Inspiratie zorgomkadering
 http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/inspiratie-voor-

vakantieverblijven-met-zorgomkadering

http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/familievriendelijk-vlaanderen-en-brussel-inspiratiebrochure
http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidscriteria
http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/inspiratie-voor-vakantieverblijven-met-zorgomkadering


Logies van de toekomst
Voor Wie?
 Bestaande hotels, gastenkamers, vakantiewoningen of 

kampeerterreinen
Welke Projecten?

Investeringen met een innovatief karakter
Investeringen in 
aanleg of inrichting :

Beleving
Familievriendelijkheid
duurzaamheid
Zorgtoerisme
Kwaliteitsvol kamperen
Nieuwe, originele logiesvormen



Logies van de toekomst
Voorwaarden?
 Subsidie bedraagt maximaal 20% van de kostprijs van de 

aankopen
 Subsidie is maximaal € 20.000
 Kostprijs van de aankopen en werken is hoger dan €

5.000

Procedure?
Voor 2017 : indienen tot en met 30/6/2017
Info bij karen.francois@westtour.be

https://www.west-
vlaanderen.be/ondernemen/economie_start/

mailto:karen.francois@westtour.be
https://www.west-vlaanderen.be/ondernemen/economie_start/


Steun van provincie West-Vlaanderen

Wat doet Westtoer voor ondernemers?
 Promoten van vergunde logies
 Begeleiden via kwaliteits- en innovatietrajecten
 Informeren van kennis, cijfers en info over de 

Westvlaamse toeristische ontwikkelingen
 Inspiratiesessies voor ondernemers

http://corporate.westtoer.be/nl/wat-doet-westtoer/voor-
ondernemers

http://corporate.westtoer.be/nl/wat-doet-westtoer/voor-ondernemers


Steun van steden en gemeenten
Navragen bij de stad of gemeente naar 
subsidiemogelijkheden

Voorbeeld
Brugge : toelage voor een vernieuwend kwalitatief winkel –en 
horecaconcept

https://www.brugge.be/toelage-voor-een-vernieuwend-
kwalitatief-horeca-concept

Gent en Geraardsbergen : starterscontract

https://www.brugge.be/toelage-voor-een-vernieuwend-kwalitatief-horeca-concept


brochures:



brochures:



Inspiratie voor de sector

http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/feiten-
cijfers-0

http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/feiten-cijfers-0


Inspiratie voor de sector

► http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/hotels

http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/hotels


Inspiratie voor de sector



Inspiratie voor de sector

► Voorbeelden van ondernemingsplan horeca
► Rabobank.nl

► Gemeentelijke fiches 
► http://www.detailhandelvlaanderen.be/gem

eenten-en-provincies

http://www.detailhandelvlaanderen.be/gemeenten-en-provincies


Tips voor je financiering

► Financier op je juiste wijze
► Gekozen financieringsvorm-looptijd 

financiering
► Overschot aan langetermijn financiering

► Optimaliseer je bedrijfskapitaalbehoefte
► Interne organisatie : tijdig facturen innen, 

voorraadbeheer, betalingstermijnen 
leveranciers

► Toon dat je een betrouwbare ondernemer 
bent



Tips voor je financiering

► Toon dat je zelf in je project gelooft
► Aandeel eigen middelen
► Waarborg of onderpand

► Langere looptijd = meer onzekerheid
► Kom met een goed project en geef duiding 

over je terugbetaalcapaciteit
► Ondernemingsplan opstellen



Het Ondernemingsplan

► Voorstelling van je bedrijf
► Kwalitatief
► Kwantitatief

► Wat en hoe wil je bereiken in de toekomst?
► Intern beheersinstrument : evalueren
► Extern : middel om financiers/partners te 

zoeken
► Tool : Startkompas VLAIO 



Startkompas

- Digitale tool met rekenblad

- Tool om de haalbaarheid van uw project in kaart 
te brengen.

http://www.vlaio.be/artikel/uw-zaak-haalbaar

http://www.vlaio.be/artikel/uw-zaak-haalbaar


Basisinhoud ondernemingsplan
Startkompas

5. Financieel luik

2. Omgevingsanalyse

1. Projectvoorstelling

4. Organisatieplan3. Commercieel plan

Interne haalbaarheid Externe haalbaarheid

DOEN!
Project

herbekijken

Risicograad

6. Kasplan



Haalbaarheid

Interne haalbaarheid : kan de doodpuntomzet bereikt 
worden met de geplande investering, de financiële 
middelen, de vaste en variabele kosten en het gewenste 
ondernemersloon

Externe haalbaarheid : kan de doodpuntomzet bereikt 
worden rekening houdend met het eigen 
marktpotentieel en de concurrentie?



brochures:



Begeleiding voor starters

Haalbaarheidsstudie bij
° Go4business
° Start!
° Starten met ondernemen

Alle trajecten zie www.sterkondernemen.be

http://www.sterkondernemen.be/


Tips voor je financiering

► Stel een goed kredietdossier op !

► 3 cruciale vragen van de bankier :
► Wie is de ondernemer/onderneming?
► Wat wil je doen met de financiering?
► Wat zijn de risico’s voor de bank?



Checklist voor een kredietdossier

► Kennis van de onderneming :
► Voorstelling ondernemer/onderneming
► Marktbesprekeing
► Overzicht lopende kredieten
► Inzage in de cijfers van de onderneming

http://www.vlaio.be/themas/checklist-voor-het-
opmaken-van-een-kredietdossier

http://www.vlaio.be/themas/checklist-voor-het-opmaken-van-een-kredietdossier


Checklist voor een kredietdossier

► Wat wil je doen met de financiering?
► Omschrijf waarvoor je financiering vraagt
► Past de investering in je beleid?
► Wat kost de investering zelf?
► Buffer aan langetermijn financiering?
► Totale behoefte aan financiële middelen?
► Rendement wordt er verwacht?







Checklist voor een kredietdossier

► Wat zijn de risico’s voor de bank?
► Zicht op de terugbetaalcapaciteit en 

winstgevendheid
► Kasplanning opmaken
► Best, worst en realistisch scenario
► Eigen inbreng?
► Waarborgen?



Tips voor je financiering

► Alternatieven voor bancaire kredieten?

► Gelukkig wel ! 

► Check www.subsidiedatabank.be

http://www.subsidiedatabank.be/


Vragen ?

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

Nadine De Weirdt
Nadine.deweirdt@vlaio.be

mailto:info@vlaio.be
http://www.agentschapondernemen.be/
http://www.agentschapondernemen.be/
mailto:Nadine.deweirdt@vlaio.be

