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Kleine ondernemer leent steeds vaker bij ouders
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Het is voor een ondernemer niet altijd makkelijk om een lening los te krijgen bij de bank. Daarom heeft de Vlaamse overheid in 2006 de ‘winwinlening’ in het leven geroepen. Dat is een systeem waarbij particulieren worden aangemoedigd om zelf een lening van maximaal 50.000 euro te verstrekken aan een kleine of middelgrote onderneming (kmo). De kmo mag bij meerdere mensen een winwin- lening aangaan, maar het totale bedrag mag niet meer zijn dan 200.000 euro.
De kredietverstrekker, die meestal een familieband met de ondernemer heeft, kan elk jaar 2,5 procent van het nog openstaande kredietbedrag aftrekken op zijn belastingbrief. En als de kmo niet kan terugbetalen, mag de kredietverstrekker eenmalig 30 procent van het niet terugbetaalde bedrag aftrekken van de belastingen.
Bij bijna de helft van de leningen zijn de ouders de kredietverstrekkers. Vaak gaat het ook om vrienden of schoonfamilie van de ondernemer.
Vooral populair bij starters
Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), blijkt dat het aantal winwinleningen sterk in de lift zit.
“De jongste vijf jaar is het aantal geregistreerde winwinleningen met 150 procent toegenomen, van 851 in 2011 naar 2.127 in 2016”, zegt Bothuyne. “In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er al 984 winwinleningen toegekend.”
Geëxtrapoleerd naar het hele jaar, verwacht de Vlaamse overheid in 2017 in totaal 2.402 winwinleningen te registreren. Dat komt overeen met een geleend bedrag van 58 miljoen euro. In 2011 was dat nog maar 24 miljoen.
Volgens Philippe Muyters is het succes van de formule mee toe te schrijven aan het stijgend aantal starters. “In 2016 werd in België voor het derde jaar op rij een record aan startende ondernemingen genoteerd. 54 procent van het aantal winwinleningen is voor starters”, zegt Muyters.
CD&V lanceert ‘burgerkrediet’
Koen Van den Heuvel, CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement en burgemeester van Puurs, juicht het succes van de winwinlening toe. “Daarom wil ik het systeem niet alleen beschikbaar maken voor kleine en middelgrote ondernemers, maar ook voor burgers die zelf de handen uit de mouwen steken om energie-, cultuur-, mobiliteits- of welzijnsproblemen in hun buurt of op school aan te pakken.”
Van den Heuvel lanceert daarom het voorstel van het burgerkrediet. “Het is de bedoeling dat burgers die geld investeren in een maatschappelijk initiatief, gedurende vijf jaar een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 procent krijgen op het bedrag dat ze hebben geïnvesteerd.”
“Dat belastingvoordeel moet bijvoorbeeld mogelijk zijn voor ouders die geld uittrekken voor zonnepanelen op het dak van de school van hun kinderen, burgers die geld investeren in de huisvesting van mensen met een speciale zorgnood of een buurt die - zoals nu in Borgerhout gebeurt - een garage ombouwt tot een theater.”
Van den Heuvel lanceert zijn voorstel in september. “We zullen een meerderheid zoeken om dit initiatief erdoor te krijgen. Met het burgerkrediet kan de overheid het sociale weefsel in de maatschappij versterken.”
www.pmvz.eu/winwinlening

