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2.100 nieuwe bedrijfjes dankzij win-winlening
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Je wil een eigen zaak beginnen of je bedrijfje uitbreiden, maar je hebt geen spaarcenten en de bank wil je geen lening geven? Dat betekent niet per se dat je je droom moet opbergen: je kan altijd gaan aankloppen bij vrienden of familie. Dat kan onderling aan de keukentafel worden geregeld, maar ook via de zogenaamde win-winlening. De naam verklapt het principe al: beide partijen winnen erbij. Een kmo kan op die manier tot 200.000 euro ontlenen. De ondernemer in spe moet dan wel aankloppen bij verschillende personen, want elke kredietgever mag maximaal 50.000 euro uitlenen. Hij moet de lening op 8 jaar afbetalen tegen een beperkte rente van 1 à 2%. Zijn vriend, moeder of nonkel krijgt in ruil wat rente en een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5% op het openstaande bedrag. Gaat de zaak failliet, dan krijgen de andere schuldeisers wel voorrang, want het gaat om een achtergestelde lening. Maar de overheid verguldt de pil door een eenmalige belastingvermindering van 30% te geven op het bedrag dat niet is terugbetaald.
En de bank?
Blijkt dat ondernemers steeds vaker aankloppen bij hun moeder of nonkel. Het aantal win-winleningen steeg in 2016 met 12%: van 1.906 in 2015 naar 2.127 in 2016. Dat is een record. En ook het totale geleende bedrag ging omhoog: van 48,14 miljoen euro in 2015 naar 50,5 miljoen in 2016.
”En ook 2017 wordt een topjaar”, zegt parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de cijfers opvroeg. “Op basis van de cijfers die al beschikbaar zijn, kunnen we zeggen dat er zo’n 2.400 win-winleningen zullen worden afgesloten voor een bedrag van bijna 58 miljoen euro.” Waarom dat goed nieuws is? “Omdat er veel wordt geïnvesteerd in onze ondernemingen. Tegelijk is het voor duizenden mensen een goede belegging.”
Betekent het succes van de ‘vriendenlening’ dat banken steeds minder investeren in ondernemers? “Ze zijn de voorbije jaren wel terughoudender geworden”, zegt Johan Bortier van zelfstandigenorganisatie UNIZO. “Maar dat is volgens mij niet de verklaring . Wij zien dat het aantal starters de voorbije jaren enorm is gestegen. In 2016 was er een stijging van liefst 7% tegenover 2015. Bovendien stellen we ook een trend vast van alternatieve financiering, zoals crowdfunding.”
Momenteel kunnen alleen kmo’s van de win-winlening profiteren. “Maar waarom dit instrument niet uitbreiden naar vzw’s en verengingen?”, aldus Bothuyne. “Ouders kunnen zo misschien geld steken in energiezuinige projecten van de scholen van hun kinderen. Of leden van de sportclub kunnen zo allicht mee investeren in de bouw van nieuwe infrastructuur van de club.”
Risicovol
Open Vld wil het idee niet meteen afschieten, Vlaams economieminister Philippe Muyters (N-VA) doet dat wel. “De win-winlening is bedoeld voor risicovolle activiteiten”, aldus zijn woordvoerster. “Met die lening willen we particulieren stimuleren om daarin te investeren, in ruil krijgen ze een fiscaal voordeel. Vzw’s en verenigingen met een economische activiteit kunnen al genieten van de lening. Maar scholen hebben een maatschappelijk, geen economisch doel. Hoe zal de school de lening terugbetalen? Met subsidies.”

