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Kmo’s vinden massaal extra financiering bij vrienden en familie 

 

 

In de eerste 5 maanden van 2021 werden bijna 3.400 win-winleningen afgesloten voor 64 miljoen 

euro. Dat zijn er ruim 700 meer dan gans het jaar 2019. Sinds de uitbreiding van het instrument in 

oktober 2020 zijn mensen massaal ondernemers beginnen steunen met een win-winlening.    

 

“De win-winlening is een heel interessante manier om bevriende ondernemers te steunen. 

De ondernemer die extra cash nodig heeft, kan op die manier goedkoop lenen. Als 

particulier help je iemand en krijg je er ook een fiscaal voordeel voor in de plaats. Dat 

mensen de win-winlening nu massaal gebruiken, is heel positief, mensen willen 

ondernemers helpen, vooral in deze moeilijke maanden.” - Hilde Crevits   

 

Met de win-winlening moedigen we als Vlaamse overheid particulieren aan om een lening te 

verstrekken aan bevriende ondernemers. Ook voor vzw’s, voor sportclubs of socioculturele 

verenigingen is dit een interessante manier om financiering te verzamelen.  Particulieren kunnen tot 

75.000 euro lenen aan kmo’s of zelfstandigen, en kunnen in samenspraak de looptijd van de lening 

bepalen tussen 5 en 10 jaar. Kmo’s of zelfstandigen kunnen tot 300.000 euro lenen via de win-

winlening. Vroeger was er een beperking van 50.000 euro voor particulieren en 200.000 euro voor 

ondernemers en had de lening een vaste looptijd van 8 jaar.  Voor leningen die afgesloten worden 

tussen 15 maart 2020 en 31 december 2021 is de overheidswaarborg bij faillissementen 

opgetrokken van 30 naar 40 procent. 

 

Sinds de aanpassing is het aantal win-winleningen geëxplodeerd. In de eerste 5 maanden van 2021 

werden maar liefst 3.393 leningen afgesloten. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 

vorig jaar en zelfs drie keer zoveel in vergelijking met 2019.  
  

 



 

 

Het gemiddeld bedrag van de leningen in 2021 is bijna 19.000 euro per lening, in 2020 was dat nog 

ruim 24.000 euro per lening. Er worden dus veel meer leningen afgesloten, maar voor iets lagere 

bedragen. Positief dat mensen ook zien dat er geen enorme bedragen nodig zijn om er gebruik van 

te maken, het instrument is er voor iedereen. 

 

 

Ongeveer de helft van de win-winleningen die in 2021 werden afgesloten, lopen voor een periode 

van 5 jaar. In ruim 8 op de 10 gevallen wordt een andere looptijd gekozen dan 8 jaar. 

     

 Registratiedatum Lening periode Hoofdsom Aantal leningen 

2021 januari 5 2.874.015,15 € 448 

    6 345.000,00 € 14 

    7 265.000,00 € 7 

    8 2.398.821,00 € 76 

    9 70.000,00 € 2 

    10 3.643.420,00 € 97 

  Totaal januari   9.596.256,15 € 644 

  februari 5 4.914.035,00 € 220 

    6 222.650,00 € 14 

    7 1.051.500,00 € 34 

    8 2.405.186,00 € 113 

    10 5.618.790,00 € 175 

  Totaal februari    14.212.161,00 € 556 

  maart 5 5.926.190,00 € 466 

    6 310.000,00 € 12 



    7 1.048.500,00 € 33 

    8 2.980.000,00 € 178 

    9 15.000,00 € 1 

    10 7.686.500,00 € 313 

  Totaal maart   17.966.190,00 € 1003 

  april 5 4.027.360,00 € 404 

    6 154.020,48 € 7 

    7 623.000,00 € 27 

    8 2.074.050,00 € 109 

    9 125.000,00 € 2 

    10 4.648.600,00 € 146 

  Totaal april   11.652.030,48 € 695 

  mei 5 4.297.253,40 € 275 

    6 313.551,20 € 9 

    7 239.500,00 € 8 

    8 1.898.000,00 € 108 

    10 3.505.000,00 € 95 

  Totaal mei   10.253.304,60 € 495 

2021 Total     63.679.942,23 € 3393 

 

In Antwerpen worden de meeste win-winleningen afgesloten, in Limburg gaat het gemiddeld om 

leningen van hogere bedragen. 
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