SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 625
van ROBRECHT BOTHUYNE
datum: 2 juni 2017

aan PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Winwin-lening - Stand van zaken
De winwin-lening wil kmo’s in Vlaanderen kredieten toekennen door middel van een
achtergestelde lening met vaste looptijd van 8 jaar.
1.

2.

Hoeveel leningen werden er in 2015, 2016 en het eerste halfjaar van 2017
geregistreerd bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)? Graag totaal aantal
per (half)jaar en opgave van:
a)

provincie waar de kmo gelegen is;

b)

aard van de onderneming;

c)

gevraagd krediet;

d)

verleend krediet.

Er zou naar verluidt een stijging zijn in het aantal aanvragen. Dat is uiteraard
positief.
Wat is volgens de minister de reden daarvan?

3.

4.

a)

Hoe is de verdeling van de winwin-leningen over particulier - rechtspersoon
(bvba, nv, cv, vof, etc) - zaakvoerder?

b)

Hoe was deze verdeling de jaren daarvoor? Is er een shift merkbaar?

Wat is het profiel van de kredietgever of de relatie tot de kredietnemer (ouders,
andere familie, vrienden, ….)? Ziet de minister sinds 2012 een evolutie hierin?

5.
a)

Hoeveel middelen vloeiden er reeds naar de winwin-lening sinds het begin van
2017?

b)

Is er een stijging in vergelijking met dezelfde periodes andere jaren?

6.

Hoeveel bedraagt de gemiddelde lening (graag ook een opsplitsing volgens
particulier-rechtspersoon-zaakvoerder), dit in 2013-2014-2015-2016-2017?

7.

Sinds 1 januari 2017 is het ook mogelijk voor coöperaties om zich te beroepen op de
winwin-lening. Zo kan een burgerinitiatief voor bijvoorbeeld energiecoöperaties
ondersteuning vinden.

Hoe vaak werd de winwin-lening reeds gebruikt voor coöperaties (en welke
coöperaties)? Hoeveel middelen vloeiden er reeds naar coöperaties via de winwinlening?
8.

Werd PMV geraadpleegd over de decreetwijziging om dit mogelijk te maken?

9.

Welke impact verwacht de minister van de federale taxshelter voor startende
ondernemingen?

PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD

op vraag nr. 625 van 2 juni 2017
van ROBRECHT BOTHUYNE

Op het moment van de vraag zijn enkel de gegevens van de eerste vijf maanden van
2017 reeds beschikbaar. De opgenomen gegevens in dit antwoord zijn gebaseerd op de
situatie per 31 mei 2017. Om eventuele seizoensinvloeden uit te filteren werd waar
mogelijk gerapporteerd op jaarbasis.
1.

a+c)

Sinds 1 januari 2011 worden aanvragen van Winwinleningen onmiddellijk, na
het invullen van de Winwinlening op de webapplicatie, ontvangen door
Waarborgbeheer nv. Indien aan alle voorwaarden van het wetgevend kader
voldaan is, wordt de ontvangen Winwinlening geregistreerd. Het
kredietbedrag vermeld in de ontvangen Winwinleningen is de enige bron van
informatie die Waarborgbeheer nv heeft over de gevraagde kredietbedragen
door een kmo.

Tabel 1: Ontvangen Winwinleningen 2015 – opdeling per provincie
Jaar 2015
Provincie

Bedrag in hoofdsom
(in euro)

Aantal ontvangen
Winwinleningen

Antwerpen

13.214.893,82

550

4.194.220,00

185

11.925.839,09

482

6.322.997,67

261

12.679.594,00

445

48.337.544,58

1.923

Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams Brabant
West-Vlaanderen

Tabel 2: Ontvangen Winwinleningen 2016 – opdeling per provincie
Jaar 2016
Provincie

Bedrag in hoofdsom
(in euro)

Aantal ontvangen
Winwinleningen

Antwerpen

13.0940000,55

558

4.612.053,57

221

15.121.673,00

623

Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams Brabant
West-Vlaanderen

6.115.487,00

257

13.217.215,50

504

52.160.429,62

2.163

Tabel 3: Ontvangen Winwinleningen 20171 (t.e.m. 31/05) – opdeling per provincie
Jaar 2017 (t.e.m. 31/05)
Provincie

Bedrag in hoofdsom
(in euro)

Aantal ontvangen
Winwinleningen

Antwerpen

5.856.933,28

285

Limburg

1.673.600,00

81

Oost-Vlaanderen

6.114.049,78

256

Vlaams Brabant

3.186.828,94

125

West-Vlaanderen

6.433.571,61

237

23.264.983,61

984

a+d)

Het kredietbedrag van een geregistreerde Winwinlening kan als het effectief
toegestaan kredietbedrag beschouwd worden. Zoals eerder reeds aangegeven
wordt een Winwinlening pas geregistreerd wanneer voldaan is aan het
toepasselijk wetgevend kader. Waarborgbeheer nv beschikt over 10
werkdagen om, na ontvangst van alle stukken, de nodige controles uit te
voeren en tot registratie van de Winwinlening over te gaan. De beperkte
verschillen tussen de gegevens m.b.t. de ontvangen Winwinleningen en deze
m.b.t. de geregistreerde Winwinleningen zijn enerzijds te verklaren door
ontvangen Winwinleningen op het einde van een werkingsjaar die in het
daaropvolgende werkingsjaar worden geregistreerd en anderzijds door
Winwinleningen die na ontvangst niet blijken te voldoen aan het toepasselijk
wetgevend kader en daarom geweigerd worden of ontvangen Winwinleningen
die niet meer blijken door te gaan en die zonder voorwerp worden
geklasseerd.

Tabel 4: Geregisteerde Winwinleningen 2015 – opdeling per provincie
Jaar 2015
Provincie
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams Brabant
West-Vlaanderen

Bedrag in hoofdsom Aantal geregistreerde
(in euro) Winwinleningen
12.648.768,82

523

4.241.820,00

190

11.698.940,09

481

6.674.997,67

264

12.879.444,00

448

48.143.970,58

1.906

Waarborgbeheer nv wenst op te merken dat voor 2017 de ontvangen Winwinleningen lager liggen dan de
reeds geregistreerde Winwinleningen. Deze op het eerste zicht eerder onlogische situatie valt te verklaren door
het feit dat op het einde van een werkingsjaar nog relatief veel Winwinleningen worden ontvangen (omwille van
het fiscale aspect). Deze ontvangen Winwinleningen op het einde van een werkingsjaar worden in de meeste
gevallen pas in het daaropvolgende werkingsjaar geregistreerd. De kredietgever beschikt immers over een
termijn van 3 maanden om de nodige documenten over te maken aan Waarborgbeheer nv. Bovendien moet in
het begin van een werkingsjaar door de kredietgevers steeds gewacht worden op de publicatie van de
“wettelijke rentevoet” om nieuwe Winwinleningen in te dienen. De cijfers t.e.m. 31/05/2017 zijn dus nog
beïnvloed door deze 2 factoren.

1

Tabel 5: Geregistreerde Winwinleningen 2016 – opdeling per provincie
Jaar 2016
Bedrag in hoofdsom Aantal geregistreerde
(in euro) Winwinleningen

Provincie
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams Brabant
West-Vlaanderen

13.636.625,55

586

4.410.111,75

220

14.130.322,00

582

5.742.767,00

249

12.577.026,50

490

50.496.852,80

2.127

Tabel 6: Geregistreerde Winwinleningen 2017 (t.e.m. 31/05) – opdeling per provincie
Jaar 2017 (t.e.m. 31/05)
Provincie

Bedrag in hoofdsom
(in euro)

Aantal geregistreerde
Winwinleningen

Antwerpen

5 505 893,35

274

Limburg

1 959 441,82

87

Oost-Vlaanderen

6 579 524,78

272

Vlaams Brabant

3 339 028,94

129

West-Vlaanderen

b-c)

6 742 127,61

239

24 126 016,50

1001

Voor de Winwinlening wordt er een onderscheid gemaakt m.b.t. het type
kredietnemer waaraan een Winwinlening wordt toegekend, namelijk:
- Eenmanszaken
- Rechtspersonen
- Zaakvoerders

Tabel 7: Ontvangen Winwinleningen 2015 – opdeling per type kredietnemer
Jaar 2015
Bedrag in hoofdsom
(in euro)

Aantal ontvangen
Winwinleningen

Eenmanszaak

12.430.968,82

603

Rechtspersoon

31.776.490,31

1.164

4.130.085,45

156

48.337.544,58

1.923

Rechtspersoon

Zaakvoerder

Tabel 8: Ontvangen Winwinleningen 2016 – opdeling per type kredietnemer
Jaar 2016
Bedrag in hoofdsom
(in euro)

Aantal ontvangen
Winwinleningen

Eenmanszaak

14.137.807,62

667

Rechtspersoon

33.323.623,00

1.279

4.698.999,00

217

52.160.429,62

2.163

Rechtspersoon

Zaakvoerder

Tabel 9: Ontvangen Winwinleningen
kredietnemer

2017 (t.e.m. 31/05) – opdeling per type

Jaar 2017 (t.e.m. 31/05)
Rechtspersoon
Eenmanszaak
Rechtspersoon
Zaakvoerder

Bedrag in hoofdsom
(in euro)

Aantal ontvangen
Winwinleningen

6.423.944,74

307

15.302.829,93

615

1.538.208,94

62

23.264.983,61

984

b+d)
Tabel 10: Geregistreerde Winwinleningen 2015 – opdeling per type kredietenemer
Jaar 2015
Bedrag in hoofdsom
(in euro)

Aantal geregistreerde
Winwinleningen

Eenmanszaak

12.649.443,82

596

Rechtspersoon

31.940.590,31

1.168

3.553.936,45

142

48.143.970,58

1.906

Rechtspersoon

Zaakvoerder

Tabel 11: Geregistreerde Winwinleningen 2016 – opdeling per type kredietnemer
Jaar 2016
Bedrag in hoofdsom
(in euro)

Aantal geregistreerde
Winwinleningen

Eenmanszaak

13.271.401,80

658

Rechtspersoon

32.257.303,00

1.243

4.968.148,00

226

50.496.852,80

2.127

Rechtspersoon

Zaakvoerder

Tabel 12: Geregistreerde Winwinleningen 2017 (t.e.m. 31/05) – opdeling per type
kredietnemer
Jaar 2017 (t.e.m. 31/05)
Rechtspersoon
Eenmanszaak
Rechtspersoon
Zaakvoerder

2.

Bedrag in hoofdsom
(in euro)

Aantal geregistreerde
Winwinleningen

7.216.172,56

323

15.409.335,00

620

1.500.508,94

58

24.126.016,50

1.001

Indien we de cijfers van de ontvangen Winwinleningen en de geregistreerde
Winwinleningen extrapoleren op jaarbasis noteren we ook in 2017 een stijgende
tendens. Hierdoor mogen we concluderen dat het product nog steeds succesvol is.
Het succes van de Winwinlening kan toegeschreven worden aan diverse factoren. In
de eerste plaats vult de Winwinlening aan, daar waar het voor de ondernemers
moeilijk is om de nodige liquiditeiten te verwerven via de klassieke

financieringskanalen (i.e. risicokapitaalverschaffers en/of financiële instellingen). Een
alternatieve manier van financieren van projecten en ondernemingen wint in België,
en in Vlaanderen in het bijzonder, aan belang. Een goed voorbeeld hiervan is de
opmars van Crowdfunding, zowel wat betreft het aantal crowdfundinginitiatieven als
wat betreft de opgehaalde bedragen die we mogen noteren. Een andere oorzaak van
het toenemende succes van de Winwinlening is de toename van het aantal startende
ondernemingen in Vlaanderen. Uit cijfers van het Neutraal syndicaat voor
Zelfstandigen - NSZ (Bron: Roularta Business Information) blijkt dat 2016 het derde
“recordjaar” op rij was voor wat betreft het aantal startende ondernemingen in
België. De stijging in Vlaanderen droeg hieraan in belangrijke mate bij. Juist deze
startende ondernemingen2 zijn een belangrijke doelgroep voor de Winwinlening. In
2016 bedroeg het aandeel van startende ondernemingen immers 51,03% in bedrag
en 54,75% in aantal van de geregistreerde Winwinleningen. Naast deze economische
factoren is de grotere bekendheid van de maatregel een element dat de groei kan
verklaren. PMV en in het bijzonder PMV/Z via Waarborgbeheer nv blijft continu
inzetten op de bekendmaking van de Winwinlening bij het grote publiek.
Tabel 13: Evolutie ontvangen Winwinleningen op jaarbasis
Jaar

Bedrag in hoofdsom
(in euro)

Aantal ontvangen
Winwinleningen

2011

28.379.888,86

1.012

2012

36.649.326,72

1.317

2013

48.134.846,65

1.738

2014

53.327.579,84

1.960

2015

48.337.544,58

1.923

52.160.429,62

2.163

55.835.960,66

2.362

2016
2017

(geëxtrapoleerd)3

Tabel 14: Evolutie geregistreerde Winwinleningen op jaarbasis
Jaar

Bedrag in hoofdsom
(in euro)

Aantal geregistreerde
Winwinleningen

2011

24.239.518,86

851

2012

36.065.312,80

1.314

2013

46.565.086,63

1.669

2014

53.477.980,03

1.944

2015

48.143.970,58

1.906

2016

50.496.852,80

2.127

2017 (geëxtrapoleerd)

57.902.439,60

2.402

3.

a) Voor de gegevens met betrekking tot de opdeling naar type kredietnemer wordt
verwezen naar vraag 1. In onderstaand antwoord wordt de opdeling binnen het
type rechtspersoon verder gemaakt op basis van de verschillende
vennootschapsvormen.

2 Een starter wordt in het kader van de Winwinlening gedefinieerd als iedere zelfstandige en/of vennootschap
die nog niet langer dan drie volledige kalenderjaren is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
of de Sociale kas voor zelfstandigen.
3 Zie ook voetnoot 1. Door de extrapolatie van de gegevens wordt de beïnvloeding van de gegevens in het
begin van het werkingsjaar uitvergroot en wordt er geen rekening gehouden met de tegenovergestelde situatie
op het einde van het werkingsjaar. De geëxtrapoleerde gegevens dienen m.a.w. met de nodige voorzichtigheid
geïnterpreteerd te worden.

Tabel 15: Opdeling naar vennootschapsvorm – type kredietnemer rechtspersonen
Vennootschapsvorm

Aandeel in bedrag

Aandeel in aantal

bvba

81,49%

78,55%

comm. v

6,38%

6,52%

nv

5,16%

4,77%

vof

3,34%

4,15%

cvba

1,58%

2,09%

andere

1,30%

3,07%

comm. va

0,65%

0,68%

0,08%

0,14%

feitelijke vereniging
Maak een keuze

0,02%

0,03%

100,00%

100,00%

b) Sinds de opstart van de winwinlening zijn vooral de bvba, maar ook de
commanditaire vennootschap (inclusief de commanditaire vennootschap op
aandelen) en de nv de voornaamste vennootschapsvormen onder de
geregistreerde Winwinleningen. Doorheen de jaren zijn er hier geen
noemenswaardige wijzigingen waar te nemen.
4. Kredietnemers en kredietgevers van geregistreerde Winwinleningen hebben in de
meeste gevallen (dichte) familiebanden, maar ook kennissen spelen een niet
onbelangrijke rol bij het verschaffen van Winwinleningen aan ondernemingen. In de
loop der jaren zien we weinig evolutie hierin. Sinds 2016 heeft Waarborgbeheer nv
wel een samenwerkingsovereenkomst met 2 private initiatiefnemers, het
crowdfundingplatform Crofun en de crowdfunding matchmaker Winwinner. Naar
aanleiding van deze samenwerkingen werd het mogelijk gemaakt om als relatie
“investeerder” aan te duiden bij het afsluiten van een Winwinlening. Door de
samenwerking met deze partijen is het immers geen noodzakelijkheid meer dat
kredietgever en kredietnemer elkaar kennen voor het aangaan van een Winwinlening,
waardoor het relatieve aandeel van familieleden als kredietverschaffers in de
toekomst misschien zal dalen. De onderstaande tabel geeft het aandeel op jaarbasis
weer (zowel in bedrag als in aantal van de geregistreerde Winwinleningen) van elk
type relatie sinds 2012.
Tabel 16: Overzicht van de relaties bij de geregistreerde Winwinleningen – aandeel in
bedrag en aandeel in aantal op jaarbasis

Jaar

Aandeel in
bedrag
geregistreerde
Winwinleningen
(op jaarbasis)

Aandeel in
aantal
geregistreerde
Winwinleningen
(op jaarbasis)

100,00%

100,00%

Broer of zus

5,15%

5,18%

Dochter of zoon

1,71%

1,75%

Grootouder

1,04%

1,14%

Kennis

18,85%

22,07%

Moeder

21,23%

20,17%

Neef of nicht

0,73%

0,68%

Oom of tante

2,83%

2,97%

Relatie tot de
zaakvoerder/kredietnemer

2012

Samenwonende vriend(in)

1,56%

1,90%

Schoonfamilie

13,67%

13,32%

Vader

33,24%

30,82%

100,00%

100,00%

Broer of zus

6,26%

5,75%

Dochter of zoon

1,64%

1,38%

Grootouder

1,42%

1,62%

Kennis

19,09%

21,81%

Moeder

22,79%

21,27%

Neef of nicht

0,58%

0,54%

Oom of tante

3,22%

3,12%

Samenwonende vriend(in)

1,65%

1,86%

Schoonfamilie

11,19%

11,86%

Vader

32,15%

30,80%

100,00%

100,00%

Broer of zus

6,54%

5,66%

Dochter of zoon

1,50%

1,65%

Grootouder

1,43%

1,65%

20,03%

23,46%

0,09%

0,05%

22,77%

21,24%

Neef of nicht

0,39%

0,41%

Oom of tante

3,74%

3,86%

2013

2014

Kennis
Kleindochter of kleinzoon
Moeder

Samenwonende vriend(in)

1,43%

1,49%

Schoonfamilie

12,57%

12,55%

Vader

29,50%

27,98%

100,00%

100,00%

Broer of zus

6,29%

5,46%

Dochter of zoon

1,34%

1,15%

Grootouder

0,86%

0,84%

18,85%

25,60%

2015

Kennis
Kleindochter of kleinzoon

0,23%

0,21%

22,84%

20,46%

Neef of nicht

0,50%

0,68%

Oom of tante

3,46%

4,30%

Samenwonende vriend(in)

2,06%

2,05%

Schoonfamilie

14,53%

12,96%

Vader

29,05%

26,29%

100,00%

100,00%

Broer of zus

5,47%

5,50%

Dochter of zoon

2,01%

1,97%

Grootouder

1,40%

1,32%

Investeerders

2,94%

5,08%

Kennis

17,57%

20,03%

Moeder

23,72%

21,67%

Moeder

2016

Neef of nicht

0,62%

0,61%

Oom of tante

2,88%

2,87%

Samenwonende vriend(in)

1,62%

1,97%

Schoonfamilie

12,39%

11,71%

Vader

29,35%

27,27%

100,00%

100,00%

Broer of zus

5,81%

5,09%

Dochter of zoon

3,04%

2,80%

Grootouder

1,43%

1,60%

Investeerders

4,51%

8,29%

Kennis

16,74%

22,18%

Moeder

23,23%

18,18%

Neef of nicht

0,95%

0,70%

Oom of tante

2,70%

3,10%

Samenwonende vriend(in)

1,12%

1,40%

Schoonfamilie

10,64%

11,29%

Vader

29,84%

25,37%

2017
(t.e.m. 31/05)

5.
Tabel 17: Begrotingsimpact jaarlijks belastingkrediet

Jaarlijks belastingkrediet

Begroting 2017
4.331.000

Het jaarlijks belastingkrediet bedraagt 2,5 % van het rekenkundig gemiddelde van
het nog openstaande saldo4 van de Winwinlening op 1 januari en 31 december van
het belastbare tijdperk. Het jaarlijks belastingkrediet wordt toegestaan vanaf het
aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de Winwinlening
werd gesloten. Twee jaar na het sluiten van een Winwinlening genereert deze m.a.w.
een impact op de begroting in het kader van de jaarlijkse vergoeding. Volgens de
gegevens die werden meegedeeld aan Waarborgbeheer nv heeft het Vlaamse Gewest
facturen ontvangen van de FOD Financiën voor de aanslagjaren 20065 – 2008. Voor
de daaropvolgende aanslagjaren werden de kasuitgaven van de FOD Financiën in
mindering gebracht van de dotatie aan Vlaanderen en werd de uitgave aangerekend
bij het Hermesfonds. Voor 2015 en 2016 moet de afrekening nog geboekt worden en
zijn er nog geen definitieve bedragen bekend. De afrekening voor 2015 bedroeg
volgens de informatie van de FOD Financiën 3.741.146 euro. De gegevens in de
bovenstaande tabel voor het aanslagjaar 2017 zijn ramingen op basis van de door
Waarborgbeheer geregistreerde Winwinleningen op basis van de gekende gegevens
tot 31 december 2016.

4 Het openstaande saldo houdt rekening met de eventueel voorziene afbouw in de delgingsschema’s en de aan
Waarborgbeheer nv gemelde en bevestigde stopgezette of opgezegde Winwinleningen.
5 Aangezien de Winwinlening gestart is medio 2006 werden de aanslagjaren 2006 en 2007 door de FOD
Financiën gecumuleerd in één factuur. Hierdoor is er pas vanaf 2009 een effectieve impact op de begroting.

Tabel 7: Begrotingsimpact éénmalig belastingkrediet
Begroting 2017
325.000

Eenmalig belastingkrediet

Indien de Winwinlening vervroegd opeisbaar wordt gesteld6, kan de kredietgever een
éénmalig belastingkrediet ten belope van 30 % van het nog openstaande saldo2 van
deze Winwinlening bekomen. Het éénmalig belastingkrediet wordt toegekend voor
het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbare tijdperk waarin vaststaat dat
een gedeelte of het geheel van de hoofdsom van de Winwinlening definitief verloren
is. Twee jaar na de opeisbaarstelling van de Winwinlening genereert deze met
andere woorden een impact op de begroting in het kader van de éénmalige
vergoeding.
De gegevens in de bovenstaande tabel zijn berekend op basis van de door
Waarborgbeheer nv uitgereikte schrappingsbrieven voor Winwinleningen, waarbij de
kredietgever aan Waarborgbeheer nv heeft te kennen gegeven beroep te zullen doen
op het éénmalig belastingkrediet.
Het dient wel opgemerkt te worden dat niet alle opgezegde of afgesloten
Winwinleningen ook effectief via de belastingaangifte worden aangegeven.
Tabel 19: Beheervergoeding 2017
2017
Beheervergoeding

178.000

6.
Tabel 20: Gemiddeld bedrag van de geeregistreerde Winwinleningen (2013 – 2017) –
opdeling per type kredietnemer
Bedrag in hoofdsom
geregistreerde
Aantal
Winwinleningen
geregistreerde
(in euro)
Winwinleningen
2013
Eenmanszaak
Rechtspersoon
Zaakvoerder

Gemiddeld bedrag
geregistreerde
Winwinleningen

46.565.086,63

1669

27.899,99

9.517.536,86

425

22.394,20

33.471.549,77

1.117

29.965,58

3.576.000,00

127

28.157,48

53.477.980,03

1.944

27.509,25

Eenmanszaak

13.714.683,36

572

23.976,72

Rechtspersoon

35.302.896,67

1.206

29.272,72

4.460.400,00

166

26.869,88

2014

Zaakvoerder
2015

48.143.970,58

1.906

25.259,17

Eenmanszaak

12.649.443,82

596

21.223,90

Rechtspersoon

31.940.590,31

1.168

27.346,40

3.553.936,45

142

25.027,72

50.496.852,80

2.127

23.740,88

Zaakvoerder
2016

In geval van faling, kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de
kredietnemer.
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Eenmanszaak

13.271.401,80

658

20.169,30

Rechtspersoon

32.257.303,00

1.243

25.951,17

4.968.148,00

226

21.982,96

24.126.016,50

1.001

24.101,91

7.216.172,56

323

22.341,09

15.409.335,00

620

24.853,77

1.500.508,94

58

25.870,84

Zaakvoerder
2017
(t.e.m. 31/05)
Eenmanszaak
Rechtspersoon
Zaakvoerder

7. De coöperatie is al sinds de start van de Winwinlening in 2006 een toegelaten
vennootschapsvorm. Het wetgevend kader van de Winwinlening (het decreet
betreffende de Winwinlening van 19 mei 2006, met inbegrip van alle latere
wijzigingen) verwijst immers naar de Europese kmo-definitie, zoals gedefinieerd in
aanbeveling 2003/361/ EG van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende
de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, met inbegrip van alle
latere wijzigingen. Volgens deze definitie kan als onderneming elke “eenheid” die een
“economische activiteit” uitoefent als onderneming worden beschouwd.
De aanvulling aan het wetgevend kader van de Winwinlening via het decreet van 29
december 2016 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 is
louter een bijkomende verduidelijking van het kader en geen verruiming ervan.
De cvba is als vennootschapsvorm expliciet opgenomen als keuzemogelijkheid bij het
ingeven van een Winwinlening, aangezien dit (in het kader van de Winwinlening) de
meest voorkomende coöperatieve vennootschapsvorm wordt geacht. Een aantal
minder voorkomende vennootschapsvormen (waaronder de cv) zijn bewust niet
opgenomen in deze keuzelijst. Het aanvragen van een Winwinlening dient immers
vlot en administratief eenvoudig te kunnen gebeuren. Het doorlopen van een (te)
lange keuzelijst beperkt deze administratieve vereenvoudiging en zou ertoe kunnen
leiden dat kredietgevers zo maar een vennootschapsvorm zouden aanvinken
waardoor relevante informatie verloren kan gaan. Voor minder voorkomende
vennootschapsvormen, die niet opgenomen zijn in de keuzelijst, kan de kredietgever
de keuze “andere” gebruiken. Voor de cijfergegevens van het gebruik van de
Winwinlening door coöperaties wordt verwezen naar vraag 3 a): 2,09%7 van het
aantal Winwinleningen toegekend aan een rechtspersoon betreft cvba’s.
8. De aanvulling aan het wetgevend kader van de Winwinlening gebeurde via het
(algemene) decreet van 29 december 2016 houdende de bepalingen tot begeleiding
van de begroting 2017. PMV werd niet actief betrokken of geconsulteerd bij de
opmaak van deze decreetswijziging.
9. Ik verwacht dat de taks-shelter algemeen een positieve impact zal hebben op de
financiering van startende ondernemingen en ook bijkomende aandacht voor dit
segment en alle financieringsinstrumenten die hiervoor ter beschikking staan zoals
bijvoorbeeld ook de winwin-lening. Dit is zuiver mijn aanvoelen, de maatregel is
immers nog te recent en ik beschik dan ook nog niet over de nodige cijfers om hier
een onderbouwd antwoord op de te kunnen geven.
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i.e. 159 Winwinleningen

