Dossier

Welke ingediënten passen
in jouw financieringsmix?
Startende, groeiende of overnemende ondernemers hebben allen dezelfde nood. Hoe aan
financiële middelen geraken om de dromen te realiseren? Waar aankloppen om centen
bijeen te sprokkelen? Traditioneel kwam financiering van banken aangevuld met middelen van de ondernemer zelf, zijn bedrijf en zijn naaste omgeving.

“

In de eerste
plaats heb je
een goed
verhaal nodig.
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Bij een klassieke bankfinanciering
wordt omwille van beperken van het
risico en het onderstrepen van het
engagement van de ondernemer een
eigen inbreng in de investering gevraagd.
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tevolle projecten, al dan niet in cofinanciering met andere partners.
Daarnaast werden een aantal fiscaal
vriendelijke maatregelen uitgewerkt
om de markt van Friends, Fools and
Family aan te moedigen om starters
en groeiers een duwtje in de rug te
geven in ruil voor belastingvoordelen.
In deze laatste categorie vinden we de
winwinlening, de taxshelter voor
startende en groeiende vennootschappen en het vriendenaandeel. We
zetten deze 3 mogelijkheden op een
rijtje.
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Afhankelijk van het soort investering
kan deze oplopen tot 25% of zelfs
meer van het totale project. Vooral
innovatieve, grote of uitdagende
projecten, in nieuwe onbekende
afzetmarkten, waar de uitkomst en de
cijfers onzeker zijn, moeten op zoek
gaan naar andere geldschieters. Het
kan dan gaan om familie, vrienden,
aandeelhouders, bestuurders, de
overheid, “de markt”, … enzovoort.
De combinatie van al die bronnen
noemen we “de financieringsmix”,
waarbij voor elke vraag de meest
ideale mix passend bij het project en
de ondernemer wordt gezocht.

Eenvoudig verwoorden
Los van wie je moet overtuigen: je
hebt in de eerste plaats een goed
verhaal nodig. Niet alleen storytelling, maar een degelijk ondernemings- en financieel plan zijn hierbij
onontbeerlijk.
Gelukkig hebben de regionale en
federale overheden in dit land begrepen dat het voor starters en groeiers
niet gemakkelijk is om aan fondsen te
geraken. Ze lanceerden diverse initiatieven door enerzijds subsidies en
waarborgen te verstrekken en anderzijds door zelf te participeren in belof-

Winwinlening
Met de winwinlening verstrekt een
familielid, vriend of derde een achtergestelde lening tot 75.000 euro met
voor 2021 een rentevoet tussen 1,75%
en 0,875% aan een bedrijf, ongeacht
of het om een vennootschap of eenmanszaak gaat. De verstrekker krijgt
in ruil daarvoor naast de overeengekomen rente, een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het bedrag van de
openstaande lening gedurende maxi-
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maal tien jaar. De winwinlening voorziet in een eenmalig belastingkrediet
als de lening niet wordt terugbetaald.
Er kan maximaal 300.000 euro worden
opgehaald.
Afspraken over een winwinlening
worden vastgelegd in een overeenkomst die aan wettelijk bepaalde
vormvereisten moet voldoen. Bij de
Participatiemaatschappij Vlaanderen
kan men een modelcontract en aflossingstabel invullen en doorsturen.
De regering heeft de voorwaarden om
geld te lenen aan een kmo versoepeld
tot 31 december 2021.
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Taxshelter startende en groeiende
vennootschappen
Ook met de 'taxshelter startende en
groeiende vennootschappen' wil de
regering vennootschappen een extra
duwtje in de rug geven. Een investeerder stort geld in het kapitaal van een
vennootschap in ruil voor aandelen.
Voor het verstrekken van dit risicokapitaal, is er een eenmalige belastingvermindering in de personenbelasting van 30% voor kmo’s of 45% voor
micro-ondernemingen.
De spelregels waarbinnen men in het
kapitaal kan intreden, werden met de
taxshelter COVID-19 tijdelijk versoepeld. In eerste instantie liep dit tot 31
december 2020. Dit systeem werd
voorlopig verlengd tot 31 augustus
2021.
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Vriendenaandeel

beide, al dan niet in cofinanciering
met banken. Let wel , sierteeltbedrijven kunnen voor hun teeltactiviteiten
veelal geen beroep doen op PMV.
Eventueel wel voor bijvoorbeeld hun
handelsactiviteit.
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Midden februari 2021 trad er ook een
nieuwe steunmaatregel in werking:
het vriendenaandeel. De voorwaarden
zijn vergelijkbaar met de winwinlening. Toch zijn er een aantal fundamentele verschillen.
De vriend geeft geen lening maar
verwerft aandelen van de vennootschap zoals bij de 'taxshelter startende en groeiende vennootschappen'. Mogelijk geniet hij in de
toekomst een dividend en/of meerwaarde op zijn aandeel, maar hij
neemt ook meer risico. De vriendenaandeelhouder kan maximaal 5 jaar
een belastingvermindering van 2,5%
op de inbreng genieten. Ook voor het
vriendenaandeel kan men een modelovereenkomst van de Participatiemaatschappij Vlaanderen gebruiken.
Maar het opmaken van afspraken
tussen aandeelhouders is maatwerk,
ook de exit is onduidelijk.

Business Angels Netwerk
Vlaanderen
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Naast de overheid zijn er ook durfkapitaalfondsen waarin beleggers risicokapitaal verschaffen aan nietbeursgenoteerde ondernemingen.
Daarnaast zijn er individuele investeerders zoals het Business Angels
Netwerk Vlaanderen. De Business
Angels zijn ondernemers, die zelf een
succesvolle carrière en uitgebreide
ervaring hebben. Ze brengen niet
alleen centen maar ook knowhow,
skills en ondernemerschap mee.

Participatie voor
handelsactiviteiten
De Participatiemaatschappij Vlaanderen regelt meer dan alleen modelovereenkomsten voor de winwinlening en het vriendenaandeel. Ze
verstrekt aangepaste financieringsformules voor beloftevolle ondernemersprojecten van bij de prille start
tot en met de groei en de internationalisering. Hierbij kan ze ofwel participeren in het kapitaal ofwel kredieten
verstrekken of een combinatie van

Crowdfunding, crowdlending
We mogen als laatste zeker crowdfunding of crowdlending niet vergeten.
Crowdfunding is een alternatieve
vorm van financiering waarbij een
onderneming beroep doet op een
investeerderspubliek (de crowd) om
financiering te vinden voor zijn bedrijf.
De ondernemer lanceert een crowdfundingcampagne waarbij hij binnen
een bepaalde tijdspanne een minimum bedrag dient te verzamelen bij
een publiek van geïnteresseerden.
Hier zal vooral een aantrekkelijke

“

Leg samen met
boekhouder en
bankier een
evenwichtige
puzzel.

vergoeding - lees hogere rente - de
belegger over de streep trekken.
Crowdfunding is veelal meer dan een
financieringsformule en geeft een
goed zicht op het marktpotentieel van
uw product.

Leg een evenwichtige puzzel
Er is duidelijk een hele waaier aan
keuzemogelijkheden ter beschikking
voor de ondernemer in zijn zoektocht
naar middelen. Keuzes met bepaalde
voor- en nadelen, al dan niet fiscaal
vriendelijk, soms wel of niet combineerbaar met VLIF-steun. Het is
aangewezen om bij het samenstellen
van de financieringsmix voor een
project niet over één nacht ijs te gaan
en om samen met een boekhouder en
bankier een evenwichtige puzzel te
leggen. Hierbij dient voldoende aandacht te zijn voor de juiste looptijd, de
haalbaarheid en terugbetaalcapaciteit
om het bedrijf een zekere en veilige
toekomst te bieden. n
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