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Familie en vrienden stimuleren om ondernemingen te versterken tijdens deze coronacrisis 

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits breidt de mogelijkheden uit om als vriend of 

familielid te investeren in een kmo via de win-winlening. Vrienden en familie zullen 

voortaan tot 75.000 euro kunnen lenen aan kmo’s en kunnen de looptijd van de lening zelf 

bepalen tussen 5 en 10 jaar. Kmo’s van hun kant kunnen tot 300.000 euro aan win-

winleningen hebben. Op die manier zorgen we ervoor dat bedrijven over extra kapitaal 

kunnen beschikken in deze moeilijke tijden. 

In deze coronacrisis is het voor veel ondernemers moeilijk om alle facturen te blijven betalen. 

De inkomsten vallen weg, maar de kosten blijven oplopen. Hierdoor hebben heel wat 

bedrijven nood aan extra kapitaal om hun onderneming te versterken. Om hen te 

ondersteunen worden de mogelijkheden om als vriend of familielid te investeren in een kmo 

uitgebreid. De Vlaamse Regering heeft vandaag het voorstel van Vlaams minister van 

Economie Hilde Crevits goedgekeurd. Dat voorstel kan nu in regelgeving gegoten worden. 

Uitbreiding win-winlening 

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie kleine en middelgrote ondernemingen een win-

winlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de 

belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via 

een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. In 2019 werd een recordbedrag aan win-

winleningen aangegaan. Er werden 2.630 leningen gegeven voor 62,5 miljoen euro. Sinds de 

start in 2006 werd al bijna een half miljard aan kapitaal gemobiliseerd via de win-winlening.  

Een aantal huidige voorwaarden voor de win-winlening zijn, zeker in crisistijden, minder 

aantrekkelijk. Het totaal aan te trekken bedrag is soms te laag en de looptijd is vaak te lang of 

net te kort. Daarom wordt de win-winlening nu aangepast. 

1. Meer flexibiliteit in de looptijd: in plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk 

te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar. 

2. De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van 50.000 euro per 

kredietgever wordt opgetrokken tot 75.000 euro, het maximum van 200.000 euro per 

onderneming wordt opgetrokken tot 300.000 euro. 



3. Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen 

ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 

2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar. 

4. Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het 

toegelaten om een win-winlening te verstrekken. 

 

De rentevoet bedraagt nog steeds maximum de wettelijke rentevoet en minimum de helft van 

die rentevoet (1,75% voor 2020).  

Vlaamse waarborg 

Als de kredietnemer niet kan terugbetalen in geval van faillissement bijvoorbeeld, is er in de 

plaats van 30% nu tijdelijk 40% overheidswaarborg. Dit geldt voor alle overeenkomsten die 

worden afgesloten tot en met 31 december 2021 voor de ganse looptijd. Daarna is er een 

overheidswaarborg van 30%.  

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De komende weken en maanden zullen veel 

ondernemers extra kapitaal nodig hebben. De win-winlening is een ideaal instrument voor 

vrienden en familie om tijdens deze crisis een ondernemer tijdelijk bij te springen want door 

de aanpassingen aan de looptijd en maximumbedragen worden nu nog meer mogelijkheden 

gecreëerd. Tijdelijk verhogen we ook de overheidswaarborg van 30 tot 40%.” 
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