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Deel 2 

Bijlage 1: 

Spaarkapitaal en kredietverlening in 

België sinds 2000 

Spaarkapitaal en kredietverlening in België: De grafieken op de pagina‟s 49 tot 56 schet-

sen de evolutie van het Belgische spaarkapitaal en de financiële verplichtingen (leningen) 

aangegaan door Belgische niet-financiële ondernemingen (S11) en particulieren (S14+S1547) 

sinds 2000. Voor huishoudens betreft het vooral de hypothecaire kredietverlening. Voor on-

dernemingen kan geen onderscheid gemaakt worden naar de aanwending van het krediet 

(dagelijkse bedrijfsvoering, investeringen en dergelijke meer). 

Alle gegevens zijn afkomstig van de Nationale Bank van België (NBB), als regulator van de 

Belgische financiële markten en instellingen. De belangrijkste bronnen zijn: Nationale Reke-

ningen, Statistieken Financiële Markten en Financiële Instellingen, Centrale voor Kredieten 

aan Ondernemingen, Centrale voor Kredieten aan Particulieren, en MIR. Er zijn geen regio-

nale gegevens beschikbaar. 

Spaarkapitaal. Figuur 1 op pagina 49 tot en met Figuur 3 op pagina 51 geven de evolutie 

van de liquide financiële middelen op zichtrekeningen (groen) en spaardeposito‟s (blauw) bij 

Belgische banken, die eigendom zijn van niet-financiële ondernemingen (S11) dan wel parti-

culieren (S14 + S15). De middelen nemen aanzienlijk toe, en vertegenwoordigen in het laat-

ste kwartaal van 2010 ongeveer 115% van het Belgische BBP.  

Deze continue groei wordt enkel onderbroken door de crisis van 2008/09, en impliceert: dat 

huishoudens en ondernemingen zetten een steeds groter vermogen op zicht- en spaarreke-

ningen van financiële instellingen. Uitgedrukt in verhouding tot het voortschrijdend BBP (som 

van laatste vier kwartaalcijfers) blijkt dat de kredietverlening aan ondernemingen vanaf de 

tweede helft van 2009 zeer licht daalt, terwijl dat van de particulieren nog slechts zeer licht 

stijgt. Uit Figuur 3 blijkt dat in het voorjaar van 2010 en het einde van 2011 (slechts gedocu-

menteerd tot het 3de kwartaal) de vermogensvorming duidelijk krimpt. 

Kredietverlening aan binnen- en buitenland. Financiële instellingen actief op de Belgische 

markten documenteren hun kredietverlening bij de NBB (als toezichthouder), die kan opge-

splitst worden in binnenlandse en buitenlandse kredietverlening. De kredietverlening neemt 

tussen 2000 en het uitbreken van de financiële crisis (2008-III) sterk toe, aan een groeiritme 

dat aanzienlijk hoger ligt dat van het BBP. Opvallend is dat vooral de buitenlandse krediet-

verlening (in het bijzonder de Eurozone) stijgt, zowel in de toegekende (Figuur 4) als de op-

genomen (Figuur 5) kredieten.  

                                                

47  S14: particulieren (personen) en huishoudens, inclusief zelfstandigen. S15: verenigingen zonder winstoog-
merk ter ondersteuning van particulieren. Deze definitie impliceert dat een vzw (juridische vorm) die voorna-
melijk een handelsactiviteit uitoefent (zoals een ziekenhuis of een horecazaak horende bij een sportclub) als 
een niet-financiële onderneming (S11) beschouwd wordt. Zijn niet opgenomen: S12 = financiële vennoot-
schappen en S13 = overheid. 
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Bij het uitbreken van de crisis (zomer 2008) stagneert de toegekende kredietverlening, vooral 

deze aan het buitenland: tussen 2008-III en 2011-I daalt de kredietverlening aan het buiten-

land van € 225 mia naar € 125 mia, dus met een € 100 mia op 2,5 jaar. De binnenlandse 

toegekende kredietverlening daalt van een 90% van het BBP in 2000 naar iets meer dan 

70% in 2005, neemt vervolgens licht toe tot het uitbreken van de crisis (kleine 80%) en be-

reikt vandaag weer een 70% van het BBP.  

Financiële verplichtingen. Figuur 6 tot en met Figuur 8 gaan dieper in op financiële ver-

plichtingen in de vorm van leningen aangegaan door niet-financiële ondernemingen (S11) en 

huishoudens (S14+S15). Opnieuw registreert de kredietverlening tussen 2000 en vandaag 

een veel grotere groei dan deze van het BBP: tussen 2000-I en 2011-I stijgt de som van de-

ze leningen van een 150% naar een 225% van het BBP. De grootste groei situeert zich tus-

sen 2005 en het uitbreken van de crisis. De ondernemingen nemen het grootste deel op 

zich, voornamelijk (maar niet alleen) door kortlopende kredietverlening (< 1 jaar). 

Figuur 8 (nieuwe leningen) verduidelijkt dat ondanks de ogenschijnlijk continue groei er zich 

wel degelijk drie duidelijke terugvallen in de kredietverlening hebben voorgedaan, in het bij-

zonder in de kredietverlening aan ondernemingen (S11): 

 In 2008-II lijkt zich een uitstel van financiële engagementen voor te doen, aangezien in 
het 3de kwartaal een grote stijging geregistreerd wordt (€ 26 mia aan nieuwe leningen); 

 Tijdens de eerste twee kwartalen van 2009 worden enkel kortlopende kredieten ver-
leend, terwijl langlopende kredieten (> 1 jaar) voor ongeveer hetzelfde bedrag worden 
afgebouwd. 

 Na een opleving in 2009-III daalt in 2009-IV en 2010-I het aantal aangegane leningen. 
Dit lijkt erop te wijzen dat aflopende leningen niet of in ieder geval minder snel vervan-
gen worden door nieuwe leningen. 

 Vanaf het derde kwartaal van 2011 neemt de kredietverlening, zowel kortlopend als 
langlopend in belangrijke mate af (€ - 6 mia). Cijfers voor het 4de kwartaal van 2011 
zijn bij de opmaak van deze tekst nog niet beschikbaar. 

 De kredietverlening aan huishoudens registreert deze turbulentie niet, aangezien over 
de gehele crisisperiode particulieren voor ongeveer € 2 tot 4 mia nieuwe leningen 
(vooral hypothecair krediet) blijven aangaan. 

Conclusie. Deze grafieken laten zich als volgt samenvatten: 

 Het spaarvermogen van de Belgische particulieren en niet-financiële ondernemingen 
groeit sinds 2000 duidelijk sneller dan het BBP. De crisis van 2008/09 is een terugval, 
maar geen fundamentele inzinking. 

 Belgische financiële instellingen zetten deze spaarmiddelen (en andere financiële acti-
va) vanaf 2003 relatief meer om in buitenlandse kredietverlening, tot bij het uitbreken 
van de crisis. Vervolgens neemt de buitenlandse kredietverlening snel in belang af. 
Vooral de binnenlandse kredietverlening aan particulieren blijft op hetzelfde niveau als 
voorheen. 

 Belgische niet-financiële ondernemingen en Belgische particulieren nemen sinds 2000 
steeds meer krediet op in de vorm van leningen, aan een ritme dat duidelijk hoger ligt 
dan het BBP én het eigen spaarvermogen. Opnieuw is de crisis van 2008/09 een stag-
natie, maar geen fundamentele achteruitgang. 

 Dit neemt niet weg dat de afgelopen 3 jaar de kredietverlening aan ondernemingen een 
aantal maal stilvalt of zelfs achteruitgaat (zomer 2008, begin 2009, einde 2009/begin 
2010, de tweede helft van 2011), wat niet het geval is voor de kredietverlening aan par-
ticulieren. 
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Figuur 1: België, niet-financiële ondernemingen (S11) en particulieren en vzw‟s (S14 + S15), vermogen op spaar- en zichtrekeningen, 

in € mio (bron: NBB, bewerking SERV) 
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Figuur 2: België, niet-financiële ondernemingen (S11) en particulieren en vzw‟s (S14 + S15), vermogen op spaar- en zichtrekeningen, 

in % van het voortschrijdende BBP (bron: NBB, bewerking SERV) 
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Figuur 3: België, niet-financiële ondernemingen (S11) en particulieren en vzw‟s (S14 + S15), vorming van nieuw vermogen op spaar- 

en zichtrekeningen (verandering tegenover vorige periode), in € mio (bron: NBB, bewerking SERV) 
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Figuur 4: België, financiële instellingen, toegekende kredieten groter dan € 25.000 aan ondernemingen, per regio van bestemming, in 

€ mio (bron: NBB, bewerking SERV)  
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Figuur 5: België, financiële instellingen, opgenomen kredieten groter dan € 25.000 aan ondernemingen, per regio van bestemming, in 

€ mio (bron: NBB, bewerking SERV) 
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Figuur 6: België, niet-financiële ondernemingen (S11) en particulieren en vzw‟s (S14 + S15), aangegane leningen, uitstaande bedra-

gen, in mio € (bron: NBB, bewerking SERV) 
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Figuur 7: België, niet-financiële ondernemingen (S11) en particulieren en vzw‟s (S14 + S15), aangegane leningen, uitstaande bedra-

gen, in % van het voortschrijdende BBP = 100% (bron: NBB, bewerking SERV) 
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Figuur 8: België, niet-financiële ondernemingen (S11) en particulieren en vzw‟s (S14 + S15), nieuwe aangegane leningen (veranderin-

gen tegenover vorige periode), in mio € (bron: NBB, bewerking SERV) 
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Deel 3 

Bijlage 2: 

Doorgroei-instrumenten: 

overzicht van doel, werkwijze, ingezette 

middelen en resultaten 

Deze bijlage gaat dieper in op de instrumenten van de Vlaamse overheid gericht op het on-

dersteunen van doorgroei-ondernemingen in Vlaanderen. De focus ligt op vier elementen:  

 de reden van bestaan van het instrument (doel), 

 de manier waarop gepoogd wordt de doelgroep te bereiken en het doel van de organi-
satie te realiseren (werkwijze),  

 de beschikbare middelen al dan niet door de Vlaamse overheid ter beschikking ge-
steld,  

 de mate waarin resultaten geboekt worden (aantal dossiers / bereikte ondernemingen, 
financiële resultaten). 

Waar nodig voor een minimaal inzicht zijn elementen meer in detail uitgewerkt. 

De instrumenten worden ingedeeld per actor (eindverantwoordelijke): de Participatiemaat-

schappij Vlaanderen PMV, de Gimv, de Limburgse Reconversiemaatschappij LRM, en het 

Agentschap Ondernemen AO.  

Een laatste hoofdstuk gaat dieper in op de werking van de Franse groep CDC en enkele van 

haar instrumenten gericht op doorgroeiondernemingen, aangezien deze instelling in het ad-

viestekst een aantal maal aan bod komt. 

 

 

 

Deze bijlages zijn opgemaakt tussen mei en december 2011. Waar relevant wordt de datum 

van opmaak van teksten en tabellen aangegeven. 
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Hoofdstuk 1 
Participatiemaatschappij Vlaanderen 
(PMV): economisch initiatief Vlaamse 
overheid 

Het eerste deel van dit hoofdstuk is een kort overzicht van de werking en instrumenten van 

de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). De gegevens zijn voornamelijk gebaseerd 

op de website (www.pmv.eu en www.pmv-kmo.be) en publicaties van PMV. 

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de instrumenten met de grootste relevantie voor door-

groeiondernemingen: 

 ARKimedesfondsen I en II, als ondersteuning van durfkapitaalinvesteringen door 

marktspelers; 

 De (generieke) waarborgregeling via Waarborgbeheer nv, voor waarborgen tot 

€ 1,5 mio, als ondersteuning van private kredietverlening aan ondernemingen; 

 Gigarant nv, voor waarborgen boven € 1,5 mio, als ondersteuning van private krediet-

verlening aan ondernemingen; 

 Groeimezzanine: achtergestelde leningen voor mature bedrijven met groeiplannen; 

 Fonds Vlaanderen Internationaal, ter ondersteuning van exporterende bedrijven. 

Drie instrumenten zijn eveneens van belang maar worden niet gedocumenteerd aangezien 

zij recent opgericht zijn: 

 TINA-fonds, een specifiek fonds voor het vernieuwen van het industrieel weefsel is in 

2011 opgericht, en bereidt haar eerste investeringen voor;  

 Flanders‟ Care Invest, voor investeringen in de zorgsector; 

SOFI is een specifiek fonds voor de strategische onderzoekscentra Vlaamse Instelling voor 

Technologisch Onderzoek (VITO), Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie 

(BIV), Interuniversitair Micro-elektronicacentrum (IMEC) en Interdisciplinair Instituut voor 

Breedbandtechnologie (IBBT). 

1. Overzicht activiteiten 

1.1. Rol binnen Vlaams overheidsinitiatief 

Opdrachten. De opdrachten van PMV zijn de volgende (www.vlaanderen.be): PMV… 

1/ “realiseert het economische overheidsinitiatief in Vlaanderen,  

2/ is de holdingmaatschappij voor de Vlaamse overheid,  

3/ treedt op als ondernemer als het private initiatief achterwege blijft,  

http://www.pmv.e/
http://www.pmv-kmo.be/
http://www.vlaanderen.be/
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4/ treedt op als facilitator als private kapitaalverschaffers drempelvrees hebben,  

5/ verschaft financieringsproducten voor kmo‟s in Vlaanderen,  

6/ structureert publiek-private samenwerkingsprojecten,  

7/ ondersteunt en financiert het vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid, en  

8/ investeert in de duurzame ontwikkeling van Vlaanderen”.  

Focus op investeringstaak. De omschrijving die PMV over zichzelf geeft op haar website 

concentreert zich op haar investeringstaak: “PMV nv is een zelfstandige investeringsmaat-

schappij. Zij investeert in het economische weefsel van Vlaanderen. Het bedrijf treedt daarbij 

op als ondernemer en als marktproducent. Het verleent ook financiële hefbomen wanneer de 

markt ondersteuning nodig heeft en noodzakelijke privé-initiatieven achterwege blijven. PMV 

werkt samen met private partners via fondsen en publiek private samenwerking. De klem-

toon ligt daarbij in het bijzonder op duurzame energie, biotech, cleantech, levensweten-

schappen en infrastructuur voor de toekomst. PMV beheert een portefeuille van 900 miljoen 

euro aan activa. PMV voert ook opdrachten uit van en voor rekening van het Vlaamse Ge-

west. Voor PMV bestaat de grote uitdaging erin om, naast de financiële aspecten, aandacht 

te besteden aan risicobeheersing en maatschappelijke noden. Op die manier streeft zij, sa-

men met marktpartijen die risicodragend willen deelnemen, naar een combinatie van be-

drijfseconomisch en maatschappelijk rendement. Zo bouwt PMV mee aan een gezonde ba-

sis voor de economische toekomst van Vlaanderen. Haar taak als investeringsmaatschappij 

bestaat in de allereerste plaats uit het aanreiken van economische hefbomen en het leveren 

van een visie die het hoofd kan bieden aan de uitdagingen van de volgende generaties. Het 

zijn die beslissingen en die keuzes die groei en perspectief mogelijk maken. Willen we in 

Vlaanderen de groeicijfers van de afgelopen vijfentwintig jaar evenaren, dan moeten we vol-

op inzetten op die duurzame en innovatiegedreven economie” (PMV-website, oktober 2011). 

De missie van PMV legt gelijkaardige accenten: “PMV is een Vlaamse investeringsmaat-

schappij. Zij financiert beloftevolle ondernemers van bij de prille start tot aan de groei en in-

ternationalisering van hun bedrijf. Zij investeert ook in grote infrastructuurprojecten. Haar 

focus is gericht op de duurzame economische ontwikkeling van Vlaanderen, met aantoonba-

re meerwaarde voor economie en maatschappij. PMV geeft stuwkracht aan projecten die 

belangrijk zijn voor de toekomst van Vlaanderen. Zij doet dat als ondernemer en als facilita-

tor en fungeert als hét instrument voor het realiseren van het economisch overheidsinitiatief. 

PMV streeft daarbij naar economische groei en hecht veel belang aan het maatschappelijke 

rendement van initiatieven. Op die manier creëert PMV meer/waarde voor de middelen die 

Vlaanderen investeert in zijn toekomst” (website, oktober 2011). 

1.2. Huidig takenpakket 

Instrumenten. De instrumenten (diensten) van PMV benadrukken vooral haar rol in het eco-

nomisch overheidsinitiatief gericht op het versterken van investeringen en kapitaal in Vlaam-

se ondernemingen (website PMV, tenzij anders vermeld). De vetgedrukte instrumenten ko-

men verder in dit hoofdstuk meer in detail aan bod. 

 

Groeikapitaal voor ondernemingen 

 Met groeifinanciering versterkt PMV de slagkracht van dynamische bedrijven:  
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 De oplossing van PMV voor groeibedrijven (gazellen) bestaat in de eerste plaats 

uit mezzaninefinanciering (achtergestelde lening), aangeduid als Groeimezzani-

ne. Deze brengt nieuwe middelen in zodat een hefboom voor het aantrekken van 

bijkomende schuldfinanciering en/of aandelenkapitaal ontstaat.  

 Daarnaast neemt PMV risicodragend deel aan internationale expansieplannen 

van Vlaamse ondernemingen via het Fonds Vlaanderen-Internationaal, of 

zoekt zij naar oplossingen op maat, aan marktconforme voorwaarden.  

 Met ARKimedes neemt PMV significante minderheidsbelangen in privé-

investeringsfondsen (ARKIV's) die investeren in beloftevolle kmo‟s:  

 Het eerste ARKimedes-Fonds (opgericht juni 2005) is € 111,2 miljoen groot en 

volledig belegd in ARKIV's; het investeringsbedrag van de ARKIV‟s is minstens 

dubbel zo groot aangezien voor elke euro ingebracht door het ARKimedes-Fonds 

er eveneens een euro door een privé-investeerder wordt ingebracht.  

 ARKimedes-Fonds II (formeel opgericht in juni 2010) is € 100 miljoen groot; de 

erkenningsprocedure voor de nieuwe ARKIV‟s loopt, zodat de eerste investerin-

gen in de tweede helft van 2011 gerealiseerd worden. 

 Innovatiemezzanine investeert in projecten van startende bedrijven die een subsidie 
hebben gekregen van het IWT (kmo-innovatieproject of O&O-bedrijfsproject), in de 
vorm van een converteerbare achtergestelde lening tot maximaal 500.000 euro.  

 Seed & Early Stage: PMV verstrekt risicokapitaal aan innovatieve starters en jonge 
ondernemingen in hun initiële groeifase, via het Vlaams Innovatiefonds VINNOF. Het 
accent ligt op cleantech, ICT, levenswetenschappen en de zorgsector.  

 De Winwinlening maakt het ondernemingen gemakkelijker om startkapitaal te vinden in 
hun directe omgeving.  

 PMV is formeel eigenaar van het Biotech Fonds Vlaanderen nv, dat echter beheerd 
wordt door de Gimv, zodat we het bij deze groep behandelen. 

Waarborgen 

 De Waarborgregeling biedt kredietverschaffers aan ondernemingen waarborgen tot 
en met € 1,5 miljoen. De Waarborgregeling biedt de bank of kredietverschaffer meer 
zekerheid wanneer een onderneming onvoldoende zekerheden kan voorleggen. De 
Waarborgregeling werd uitgebreid naar overbruggingskredieten. 

 Gigarant is er voor ondernemingen met behoefte aan kredietwaarborgen > € 1,5 mio. 

 Door de Groene waarborg (in oprichting, zie verder) kan de ondernemer zijn energie-
besparende investeringen onder een waarborg brengen, zonder dat deze de toekom-
stige kredietverlening van de onderneming extra belast. 

Middelen voor infrastructuur 

 Vastgoed Vlaamse overheid: PMV investeert in duurzaam vastgoed met maatschappe-
lijke meerwaarde. Onderbenutte sites worden herontwikkeld, in de regel via een PPS-
aanpak met de lokale vastgoedsector. Voorbeelden zijn de regionale Vlaamse Admini-
stratieve Centra (Leuven, Brugge, Gent) of de zetel van de Vlaamse Milieumaatschap-
pij in Gent (concentratie buitendiensten en fysicochemische laboratoria). 

 Brownfieldontwikkeling betreft verwaarloosde of onderbenutte (bedrijven)terreinen die 
structurele maatregelen vergen (Petroleum Zuid in Antwerpen; NovoVil in Vilvoorde; 
Willebroek Noord). 

 Scholen: PMV realiseert verschillende projecten, ook met privé-investeerders, om de 
achterstand in scholenbouw in te halen.  

 Wegen: Via-Invest, een samenwerking tussen PMV (51%), het Agentschap Wegen en 
Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken (samen 49%), elimineert 
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ontbrekende schakels in het wegennet en andere capaciteitsbeperkende knelpunten 
via PPS-constructies.  

 Sport: PMV investeert in het Vlaamse sportinfrastructuurplan en verstrekt achtergestel-
de leningen voor het bouwen van voetbalstadions.  

De beleidsbrief Overheidsinstrumentarium 2010 (Ingrid Lieten) kondigt een bijkomend in-

strument voor infrastructuurinvesteringen aan: “Indien zal worden overgegaan tot de oprich-

ting van een nieuw strategisch infrastructuur/vastgoedfonds binnen PMV […] zal daarin ruim-

te gemaakt worden voor infrastructuurinvesteringen ten voordele van de groene economie. 

Hierbij kan o.a. gedacht worden aan financieringsmechanismes voor de uitrol van de smart 

grids of de uitbouw van havenlogistiek om windparken op zee te financieren”. 

Op 21 oktober 2011 sluit PMV de eerste kapitaalronde voor het PMF Infrastructure Fund af, 

waarbij € 80 mio opgehaald wordt. De beoogde fondsgrootte bedraagt € 120 mio. Het fonds 

heeft een looptijd van 37 jaar met een investeringsperiode van 6 jaar. Het fonds zal voorna-

melijk investeren in openbare infrastructuur via publiek private samenwerking en installaties 

voor hernieuwbare energie (tussen € 2 en € 12 mio). Dergelijke investeringen genereren re-

latief stabiele kasstromen op zeer lange termijn (meestal 20 tot 30 jaar), kenmerken zich 

door een beperkt risicoprofiel en zijn minder gevoelig voor conjunctuurcycli. De middelen 

voor dergelijke fondsen worden gevonden bij institutionele investeerders, zoals pensioen-

fondsen, levensverzekeraars en spaarbanken. In dit fonds investeren onder andere PMV zelf 

(€ 12 mio), het Pensioenfonds Metaal (€ 30 mio), AG Insurance, VDK Spaarbank en Land-

bouwkrediet (persbericht PMV, 26 oktober 2011; De Tijd, 26 oktober 2011). 

PMF Infrastructure Fund wordt beheerd door PMV Fund Management, een door PMV opge-

richte managementvennootschap die statutair zaakvoerder van het fonds is en autonoom 

beslist over investeringen, op basis van een investeringskader vastgelegd met de institutio-

nele investeerders. PMV Fund Management heeft een zorgvuldigheidsplicht ten aanzien van 

deze partners, die willen beleggen op lange termijn in relatief veilige activa, zodat het inves-

teringsbeleid bepaald wordt in functie van de partners in het fonds. De investeringen blijven 

niet beperkt tot Vlaanderen, al ligt de focus op binnenlandse projecten. 

Investeringen voor specifieke doelgroepen 

 Met CultuurInvest richt PMV zich tot ondernemers in de creatieve industrie, via een 
specifieke aanpak op maat van deze sector.  

 KidsInvest verstrekt financiering voor zelfstandige onthaalouders en kinderdagverblij-
ven in de vorm van achtergestelde leningen.  

 Nautinvest investeert in nautische en watergebonden projecten voor rekening van de 
Vlaamse overheid, zoals een nieuwe beloodsingsvloot.  

 Het Sociaal Investeringsfonds verleent voordelige leningen aan bedrijven uit de sociale 
economie.  

 Flanders‟ Care Invest, in de loop van 2011 opgericht, richt zich op groeibedrijven in de 
zorgsector (verwitting en vergrijzing).  

Energie en klimaat 

 PMV investeert aanzienlijk in de ontwikkeling en productie van groene energie:  

 PMV investeert in energie-efficiëntie, energiebesparing, alternatieve energiepro-

ductie en in infrastructuur die de sector van de duurzame energie ondersteunt. 

PMV heeft 50 miljoen euro geïnvesteerd en toegezegd, en verwerft daarmee be-

langen in een geïnstalleerd vermogen van meer dan 370 MWe. Daar komen de 

volgende jaren nog eens 740 MWe bij (Electrawinds; BelWind). 
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 “PMV zal het investeringsritme in deze strategische sector de komende jaren 

stapsgewijs verhogen. Het uiteindelijke doel is het realiseren van synergievoorde-

len die de sector een rendabel en duurzaam businessmodel opleveren” (websi-

te). 

 Klimaat: PMV koopt emissierechten om de uitstoot van broeikasgassen terug te drin-
gen, en heeft daarvoor € 55 miljoen toegezegd aan internationale klimaatfondsen: het 
Asia Pacific Carbon Fund en het Future Carbon Fund van de Asian Development 
Bank; en het Multilateral Carbon Credit Fund van de Europese Investeringsbank (EIB).  

 De beleidsbrief Economisch Overheidsinstrumentarium 2011 (minister Lieten) 

vermeldt dat deze investeringen afgebouwd worden: “PMV investeerde via twee 

fondsen: het Multi Carbon Credit Fund (MCCF) en het Asian Pacific Carbon Fund 

(APCF). Uit de laatste inschatting van de nog overblijvende behoefte aan emis-

sierechten moet een beslissing worden genomen over de nog te nemen aan-

koopengagementen en over de te volgen verkoopstrategie. PMV heeft dat ge-

daan, ook rekening houdend met een eventuele reserve voor de post-Kyoto 

periode. Aangezien het Vlaamse Gewest afgezien heeft van de optie om een 

voorkooprecht uit te oefenen op de door PMV verworven emissierechten stelt de 

vennootschap nu alles in het werk om haar positie in rechten voor de periode 

2008-2011 op een oordeelkundige wijze af te bouwen”. 

1.3. Initiatieven in ontwikkeling 

TINA-fonds. Recent is het Transformatie en Innovatie Acceleratiefonds, afgekort TINA-

fonds, opgericht, als onderdeel van PMV. De beleidsbrief Overheidsinstrumentarium van 28 

oktober 2010 (Ingrid Lieten) geeft volgende verduidelijking: “Het TINA-fonds beoogt investe-

ringen in vroege valorisatietrajecten – op cluster / consortiumniveau – die een potentieel 

hebben om economische vernieuwing te bewerkstelligen”. 

In de beleidsbrief Economie 2011 (Kris Peeters) wordt de operationalisering van het TINA-

fonds als volgt verduidelijkt: “Met het TINA-fonds heeft de Vlaamse Regering € 200 mio bij-

komend risicokapitaal vrijgemaakt om industriële innovatie binnen de speerpuntclusters voor 

Vlaanderen te versterken en versneld naar de (internationale) markt te brengen. De nadruk 

ligt daarbij op de transformatie van onze industrie. (…) TINA werd opgericht en operationeel 

gemaakt als investeringsfonds in de schoot van PMV. Er is gestart met het aantrekken en 

ontwikkelen van projecten die passen binnen deze marktgerichte strategie. (…) TINA zal 

cofinanciering aanbieden voor juridische entiteiten die structurele innovatievalorisatietrajec-

ten consolideren. Er wordt geïnvesteerd samen met marktpartijen, waardoor financieel ren-

dement een belangrijk criterium is. Maar het wordt met dit fonds ook mogelijk om lange ter-

mijn investeringsperspectieven een plaats te geven. En ook om grotere investeringsprojecten 

een kans te bieden”. 

In dezelfde beleidsbrief Economie 2011 (Kris Peeters) wordt het TINA-fonds eveneens ver-

meld bij het hoofdstuk „proactief inspelen op de Europese beleidsagenda‟: “Meer concreet 

leggen we voort proactief verbanden tussen het Vlaamse TINA-fonds (Transformatie, Inno-

vatie en Acceleratie Fonds) en het Europese beleid, met name de nieuwe Europese financi-

ele instrumenten voor innovatie binnen Horizon 2020, het clusterbeleid van de EU, het initia-

tief inzake ondersteunende technologieën … . We bekijken ook de mogelijke 

dwarsverbanden tussen het NIB en het EU Industriebeleid”. 

SOFI. De beleidsbrief Economisch Overheidsinstrumentarium 2011 (Ingrid Lieten) verduide-

lijkt SOFI als volgt: “De vier Strategische Onderzoekscentra of SOC‟s (VIB, IMEC, IBBT en 
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VITO) zullen een belangrijke rol in de transformatie van de Vlaamse economie moeten ver-

vullen. (…) De SOC‟s stuiten hierbij vaak op de zogenaamde equity gap of de moeilijkheid 

om eigen vermogen aan te trekken in de opstartfase van bedrijven met een veelbelovende 

technologie maar toch een hoog risicogehalte. Teneinde de veelbesproken equity gap bij 

deze excellentiecentra van Vlaams toponderzoek verder te dichten werd het voorbije jaar 

SOFI opgericht (Spin-Off FinancieringsInstrument). Voor dit nieuwe instrument heeft de 

Vlaamse Regering € 10 mio uitgetrokken als eerste investeringsenveloppe. (…) PMV werd 

gevraagd om de coördinatie van SOFI op zich te nemen en aldus een raamwerk te creëren 

voor de financiering en het fiduciair beheer van spin-offs uit de SOC‟s. Praktisch wordt elke 

SOC verantwoordelijk om vanuit haar eigen werking technologie en knowhow te selecteren 

die ze wenst te ontwikkelen tot een spin-off. (…) De rechtstreekse investeringen vanuit SOFI 

bedragen ten hoogste € 1 mio per spin-off over een periode van twaalf maanden”. 

Flanders‟ Care Invest. De beleidsbrief Economisch Overheidsinstrumentarium 2011 (Ingrid 

Lieten) verduidelijkt Flanders‟ Care Invest als volgt: “De zorgeconomie is een nieuw investe-

ringsdomein met een bijzondere focus voor PMV. Daartoe werd Flanders‟ Care Invest opge-

richt. Dit fonds beschikt over € 20 mio en verwacht wordt dat er net zoals bij andere fondsen 

een belangrijke hefboom zal ontstaan door samenwerking met andere investeerders. De 

nadruk ligt op preventie en gezondheidsmanagement, op de verbetering van de kwaliteit van 

screening en op vroege diagnose. Langer thuis wonen en actief ouder kunnen worden, thuis 

de hoogkwalitatieve zorg krijgen die men zelf kiest, vergt de ondersteuning van innovatieve 

oplossingen zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een toekomstgerichte zorgkamer, de 

ontwikkeling van apparatuur voor slechtzienden of de ontwikkeling van assistieve technolo-

gieën voor zorgbehoevenden”. 

De beleidsbrief Economie vermeldt tevens het Impulsloket Flanders‟ Care binnen het Agent-

schap Ondernemen: “Met de inbedding eind 2010 van het Impulsloket Flanders‟ Care kreeg 

het Agentschap Ondernemen de opdracht om binnen het kader van Vlaanderen in Actie het 

operationele luik van Flanders‟ Care te organiseren. De doelstelling van het Impulsloket is 

aanspreekpunt te zijn voor de diverse stakeholders van Flanders‟ Care, nl. zorginstellingen, 

kennisinstellingen en bedrijven zodat de toegang tot de relevante overheidsinstrumenten 

beter ontsloten, de onderlinge samenwerking gestimuleerd wordt en gemeenschappelijke 

projecten ontwikkeld en gerealiseerd kunnen worden mits de juiste ondersteuning”. 

Groene waarborg. De beleidsbrief Overheidsinstrumentarium 2010 (Ingrid Lieten) is voor de 

energie- en klimaatdoelstellingen van PMV ambitieus: “[Naast het Energiebedrijf] is er nog 

een rol weggelegd voor PMV op het vlak van cleantech. (…) Bedoeling is die initiatieven te 

concretiseren door de lancering van de Groene Waarborg en het Groen Investeringsfonds. 

Deze instrumenten hebben als doel om het energie- en materiaalverbruik van Vlaamse on-

dernemingen te verbeteren. Het betreft investeringen in efficiëntie of besparingen met een 

snelle terugverdientijd maar die niet tot de kerninvesteringen van de bedrijven behoren”. De 

beleidsbrief Overheidsinstrumentarium 2011 (Ingrid Lieten) vult aan: “Door de verlaagde 

premie van 0,25% zijn de kosten van de groene waarborg voor de energiebesparende inves-

tering minder zwaar en weegt dit dus minder op de normale bedrijfsuitvoering van de onder-

neming”. 

Vlaams Energiebedrijf. De beleidsbrief Overheidsinstrumentarium 2011 (Ingrid Lieten,) ver-

duidelijkt de oprichting van het Vlaams Energiebedrijf als volgt: “Op 17 december 2010 

hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet 

en aan de bijhorende memorie van toelichting houdende machtiging tot oprichting van de NV 

Vlaams Energiebedrijf (VEB). (…) Met een startkapitaal van € 200 mio wordt het VEB een 

hefboom om meer energie te besparen, en meer groene energie te stimuleren. De hoofd-
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doelstelling van het Vlaams Energiebedrijf is dus energiebesparing. (…). Prioritair moeten 

overheidsgerelateerde gebouwen aangepakt worden. (…). De tweede hoofddoelstelling van 

het Vlaams Energiebedrijf is om ook zelf te investeren. Ten eerste door enerzijds bestaande 

participaties bij PMV en LRM te bundelen door kapitaalsverhoging via aandeleninbreng van 

PMV en LRM, en anderzijds door bijkomend te investeren in nieuwe projecten op basis van 

hernieuwbare energie, kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (WKK) of groene warmte. Ten 

tweede door kleinere spelers, die elk apart zwak staan op de markt, samen te brengen om 

zo hun positie te versterken”.  

1.4. Belangrijkste financiële gegevens 

Kapitaalkrachtige marktspeler. De gesynthetiseerde (niet geconsolideerde) balans en jaar-

rekening van PMV nv voor 2009 en 2010 worden respectievelijk in Tabel 5 en Tabel 4 weer-

gegeven. De activa van PMV bedragen einde 2010 in totaal € 466 mio, waarvan € 258 mio 

vlottende activa. Dit is een aanzienlijke toename in vergelijking met het voorgaande jaar (stij-

ging van € 53 mio). Langs de activazijde heeft deze verhoging zich vooral vertaald in stijgen-

de deelnemingen (€ +18 mio) en vorderingen (€ +11 mio) in verbonden ondernemingen (bin-

nen eigen groep) en in deelnemingen in ondernemingen waarmee een 

deelnemingsverhouding bestaat (in de regel minstens 10% van het kapitaal) (€ +23 mio). Uit 

de passiva blijkt dat vooral de daling van het niet opgevraagde kapitaal (€ -49 mio) naast een 

kapitaalverhoging (€ +13 mio) hiervoor verantwoordelijk is. Het eigen vermogen bedraagt 

ongeveer 95% van het balanstotaal, inclusief een overgedragen winst van € 78 mio. 

Uit de jaarrekening blijkt dat 2010 een niet zo gemakkelijk jaar voor PMV was: de bedrijfs-

kosten bleven van dezelfde grootteorde maar de financiële kosten stijgen terwijl de financiële 

opbrengsten dalen. Ook worden een € 8,0 mio waardeverminderingen op de financiële vaste 

activa (FVA) geboekt. Het eindresultaat is een verlies van € -5,3 mio, wat aanzienlijk meer is 

dan het voorgaande jaar (€  -1,5 mio). 
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Tabel 4: PMV, synthese (niet geconsolideerde) jaarrekening, 2009 en 2010, in € 

  
2010 2009 verschil groei 

70/74 Bedrijfsopbrengsten 7.814.167 6.699.773 1.114.394 16,6 

70 Omzet 5.164.897 4.172.172 992.725 23,8 

74 Andere bedrijfsopbrengsten 2.649.270 2.527.601 121.669 4,8 

60/64 Bedrijfskosten 10.601.735 10.328.127 273.608 2,6 

61 Diensten en diverse goederen 4.679.349 4.396.238 283.111 6,4 

62 Bezoldigingen en sociale lasten 5.546.995 5.523.303 23.692 0,4 

630 Afschrijvingen en waardeverminderingen 193.665 194.694 -1.029 -0,5 

640/8 Andere bedrijfskosten 181.726 213.892 -32.166 -15,0 

9901 Bedrijfsresultaat -2.787.568 -3.628.354 840.786 -23,2 

75 Financiële opbrengsten 6.547.637 7.910.306 -1.362.669 -17,2 

750 Opbrengsten FVA 1.352.391 606.375 746.016 123,0 

751 Opbrengsten vlottende activa 4.989.230 5.730.837 -741.607 -12,9 

752/9 Andere financiële opbrengsten 206.016 1.573.094 -1.367.078 -86,9 

65 Financiële kosten 1.562.091 -21.141 1.583.232 -7.488,9 

650 Kosten van schulden 564.327 553.576 10.751 1,9 

651 Waardevermindering vlottende activa 332.469 -1.431.106 1.763.575 -123,2 

652/9 Andere financiële kosten 665.295 856.389 -191.094 -22,3 

 
P.m. resultaat financiële kosten en opbrengsten 4.985.546 7.931.447 -2.945.901 -37,1 

9902 Resultaat gewone bedrijfsvoering 2.197.978 4.303.093 -2.105.115 -48,9 

76 Uitzonderlijke opbrengsten 543.154 909.834 -366.680 -40,3 

761 Terugname waardeverminderingen FVA  543.154 250.000 293.154 117,3 

763 Meerwaarde realisatie VA 
 

659.372 -659.372 
 764/9 Andere 

 
462 -462 

 66 Uitzonderlijke kosten 8.040.675 6.740.549 1.300.126 19,3 

660 
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderin-

gen MVA 20.170 
 

20.170 
 661 Waardeverminderingen FVA  8.013.453 6.740.549 1.272.904 18,9 

663 Minderwaarde bij realisatie VA  7.052 
 

7.052 
 

 
P.m. resultaat uitzonderlijke kosten en opbrengsten -7.497.521 -5.830.715 -1.666.806 28,6 

9903 Resultaat voor belastingen -5.299.543 -1.527.622 -3.771.921 246,9 

 
Resultaat na belastingen -5.299.543 -1.527.622 -3.771.921 246,9 

9905 Te bestemmen resultaat -5.299.543 -1.527.622 -3.771.921 246,9 

14 P Overgedragen winst van het vorige boekjaar 85.593.494 89.121.116 -3.527.622 -4,0 

14 Over te dragen winst 78.293.951 85.593.494 -7.299.543 -8,5 

694 Vergoeding van het kapitaal 2.000.000 2.000.000 0 0,0 
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Tabel 5: PMV, synthese van de (niet geconsolideerde) balans, 2009 en 2010, in € 

 
Balans: activa 2010 2009 verschil groei 

 
Balans: passief 2010 2009 verschil groei 

20/28 Vaste activa 207.468.119 152.691.221 54.776.898 35,9 10/15 Eigen vermogen 447.353.255 393.277.798 54.075.457 13,7 

21 Immateriële vaste activa 335.551 346.391 -10.840 -3,1 10 Kapitaal 363.823.469 302.448.469 61.375.000 20,3 

22/27 Materiële vaste activa 101.107 130.202 -29.095 -22,3 100 Geplaatst kapitaal 440.073.469 427.448.469 12.625.000 3,0 

28 Financiële vaste activa 207.031.461 152.214.628 54.816.833 36,0 101 Niet opgevraagd kapitaal 76.250.000 125.000.000 -48.750.000 -39,0 

280/1 Verbonden ondernemingen 112.160.987 82.579.488 29.581.499 35,8 11 Uitgiftepremies 23.964 23.964 0 0,0 

280 Deelnemingen 100.434.974 82.579.488 17.855.486 21,6 13 Reserves 5.211.871 5.211.871 0 0,0 

281 Vorderingen 11.726.013 
 

11.726.013 
 

130 Wettelijke reserve 5.211.871 5.211.871 0 0,0 

282/3 
Ondernemingen met deel-

nemingsverhouding  59.471.215 36.514.529 22.956.686 62,9 14 
Overgedragen 

winst/verlies 78.293.951 85.593.494 -7.299.543 -8,5 

282 Deelnemingen 53.375.135 30.845.069 22.530.066 73,0 17/49 Schulden 18.228.459 18.874.394 -645.935 -3,4 

283 Vorderingen 6.096.080 5.669.460 426.620 7,5 17 Schulden > 1 jaar 11.500.000 11.500.000 0 0,0 

284/8 Andere FVA 35.399.259 33.120.611 2.278.648 6,9 171 
Niet achtergestelde obliga-

tieleningen 11.500.000 11.500.000 0 0,0 

284 Aandelen 27.055.502 22.411.764 4.643.738 20,7 42/48 Schulden < 1 jaar 6.300.064 6.948.466 -648.402 -9,3 

285/8 Vorderingen en borgtochten  8.343.757 10.708.847 -2.365.090 -22,1 44 Handelsschulden 904.605 732.639 171.966 23,5 

29/58 Vlottende activa 258.113.595 259.460.961 -1.347.366 -0,5 45 
Schulden: belastingen, 

bezoldigingen enz 1.384.341 1.189.800 194.541 16,4 

29 Vorderingen > 1 jaar 23.134.325 10.319.900 12.814.425 124,2 450/3 Belastingen 503.952 262.305 241.647 92,1 

3 
Voorraden en bestellingen in 

uitvoering 25.305.166 18.707.937 6.597.229 35,3 454/9 
Bezoldigingen en sociale 

lasten 880.389 927.495 -47.106 -5,1 

40/41 Vorderingen < 1 jaar 8.616.849 6.173.752 2.443.097 39,6 47/48 Overige schulden 4.011.118 5.026.027 -1.014.909 -20,2 

50/53 Geldbeleggingen 181.026.759 160.105.130 20.921.629 13,1 
      

54/58 Liquide middelen 18.233.053 62.338.825 
-

44.105.772 -70,8 
      490/1 Overlopende rekeningen 1.797.443 1.815.417 -17.974 -1,0 492/3 Overlopende rekeningen 428.395 425.928 2.467 0,6 

20/58 Totaal 465.581.714 412.152.182 53.429.532 13,0 
 

Totaal 465.581.714 412.152.192 53.429.522 13,0 
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2. ARKimedesfonds I en II 

1a  

Actor 

1b  

Instrument 

1c  

Doelgroep 

1d  

Fase innovatiecyclus 

1e  

Oprichting 

1f  

Analyse 

PMV ARKimedes-
fonds I en II 

kmo‟s (<250 
werknemers) 

Beloftevolle starters en kmo‟s 
met groeisplannen 

2006 tot 
vandaag 

mei - juli 
2011 

Gehanteerde afkortingen: 

 ARK-F I: ARKimedesfonds nv, opgericht in 2005 (eerste ARKimedesfonds) 

 ARK-F II: ARKimedesfonds II nv, opgericht in 2010 (tweede ARKimedesfonds) 

 ARK-M: ARKimedes Management nv, die beide ARKimedesfondsen beheert. 

De data tussen rechthoekige haakjes - bijvoorbeeld [juni 2011] - geven aan wanneer de tekst 

geschreven is en de gegevensbronnen geconsulteerd zijn. 

 

2a  

Korte be-
schrijving  

Beide ARKimedesfondsen (“ARK” staat voor “Activering van RisicoKapitaal”) co-
investeren samen met andere investeerders in daartoe door PMV erkende private risi-
cokapitaalverschaffers (zogenaamde ARKIV‟s). Deze ARKIV‟s investeren in Vlaamse 
beloftevolle starters en kmo‟s. Beide ARKimedesfondsen kunnen tot 50% min één 
aandeel bijdragen tot het kapitaal van een ARKIV (zie Figuur 1). 

Het beheer van beide fondsen wordt verzekerd door ARKimedes Management (ARK-
M), een volle dochter van PMV. 

Voor meer informatie: www.pmv.eu  Diensten  ARKimedes. Via 
www.arkimedes.be komt men op dezelfde weblocatie terecht. 

 

3a1  

Werkwijze 
ARK-F I 

Elk fonds biedt maximaal één euro extra voor elke euro die erkende ARKIV‟s investe-
ren in Vlaamse starters en kmo‟s. Het resultaat is dat het geïnvesteerde bedrag in de 
doelonderneming verdubbelt. PMV hanteerde bij de start van ARK-F I een selectie-
procedure om investeerders toe te laten een ARKIV te vormen. In ARKimedes I zijn 13 
ARKIV‟s erkend (12 nog actief). De moederondernemingen achter de ARKIV‟s hebben 
een grote financiële ervaring en grondige kennis van private equity (zoals: KBC, For-
tis, Gimv, LRM, investeerders met industriële ervaring).  

Drie ARKIV‟s hebben een band met de Vlaamse overheid: de ARKIV kmoFIN is een 
initiatief van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM); het kleine ARK-Angels 
Fund is een initiatief van Business Angels Netwerk Vlaanderen (BAN) onder andere 
ondersteund door het Agentschap Ondernemen; en de Vlaamse Gemeenschap heeft 
27% van de Gimv in handen, en is dus indirect ook aanwezig in dochter Gimv ARKIV 
TECH FUND.  

In twee ARKIV‟s heeft PMV indirect zelf een belang: het is samen met ING één van de 
stichtende leden (inbreng: € 10 mio) van Vesalius Biocapital I SA Sicar (maatschappij 
naar Luxemburgs recht), en is dus ook in dochter Vesalius Bioacapital ARKIV aanwe-
zig. Tevens is PMV aandeelhouder van de Limburgse Reconversiemaatschappij LRM, 
voor één aandeel (alle andere aandelen: Vlaamse overheid), en dus ook van de 
ARKIV-dochter kmoFIN.  

3a2  

Werkwijze 

Juli 2011: Er zijn nog geen investeringen in ARKIV‟s door ARK-F II gerealiseerd, aan-
gezien de selectieprocedure loopt tot 15 juni 2011 en de eerste investeringen vanaf 

http://www.pmv.eu/
http://www.arkimedes.be/
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ARK-F II  het einde van 2011 mogelijk worden.  

De Driemaandelijkse rapportering ARK-F48 per 31/03/11 vermeldt hierover: “De eerste 
erkenningsperiode onder ARKimedesfonds II nv werd op 15 september 2010 geopend 
en kandidaten konden onder de eerste ronde tot 15 december een aanvraag indienen. 
ARKimedes Management ontving een twintigtal erkenningsaanvragen en –beloften, 
voor een totaal bedrag van € 195,7 mio, waarvan € 63,3 mio erkenningsbeloften. De 
aanvragen zijn in behandeling en ARKimedes Management dient de aanvragers voor 
15 juni 2011 te laten weten of zij al dan niet een erkenning bekomen. De nieuwe 
ARKIV‟s zullen in het derde trimester van 2011 worden opgericht en van dan af star-
ten met hun initiële investeringen in doelondernemingen” (Driemaandelijkse rapporte-
ring, 31/03/11). In de Beleidsbrief Economie 2011 (einde oktober 2011) wordt gesteld: 
“Het ARKimedes-Fonds II is inmiddels operationeel en er zijn tien kandidaat-ARKIV‟s 
geselecteerd om te investeren innovatieve starters en snelgroeiende kmo‟s”.  

In de beleidsbrief Overheidsinstrumentarium 2011 (einde oktober 2011) wordt de 
stand van zaken als volgt geformuleerd: “Het ARKimedes-Fonds II is inmiddels opera-
tioneel en er zijn tien kandidaat-ARKIV‟s geselecteerd om te investeren in innovatieve 
starters en snelgroeiende kmo‟s (vijf ARKIV‟s kregen in juni 2011 een erkenning en vijf 
een erkenningsbelofte). Doordat ARKIV‟s focussen op opstartende bedrijven of snel-
groeiende kmo‟s, met een tijdshorizon van enkele jaren, zullen zij zich van nature 
voornamelijk richten op hoogtechnologische en innovatieve bedrijven, zonder daarbij 
de gezonde en groeiende kmo‟s uit het oog te verliezen. ARK-F II moet dan ook een 
belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ondernemerschap en innovatie in 
duurzame economische activiteiten, zoals naar voor geschoven in „Vlaanderen in Ac-
tie‟, met specifieke aandacht voor de innovatieknooppunten. Alzo zal ARK-F II ook 
haar steentje bijdragen aan het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) voor Vlaanderen”. 

Aangenomen mag worden dat - buiten de bredere focus - er geen verschillen zullen 
zijn met de concrete werkwijze en rol van de ARKIV‟s in het eerste fonds.  

3b1  

Werkwijze 
ARKIV in 
ARK-F I 

Enkel een ARKIV kan een investering in een doelonderneming realiseren, bij volgende 
voorwaarden: 

a/ De investering heeft plaats in een doelonderneming beantwoordend aan de Euro-
pese kmo-definitie (< 250 werknemers; jaaromzet < € 50 miljoen of balanstotaal 
< € 43 miljoen; zelfstandige onderneming) en beschikkend over een exploitatiezetel in 
het Vlaamse Gewest.  
b/ De investering gebeurt door middel van een nieuwe inbreng van geld in de doelon-
derneming. Die moet plaatshebben via de inschrijving op een kapitaalverhoging, al 
dan niet in combinatie met de inschrijving op een lening. Een investering die uitslui-
tend neerkomt op overname van aandelen van een bestaande aandeelhouder zonder 
bijkomende financiële middelen komt dus niet in aanmerking. 
c/ De onderneming gebruikt de financiële inbreng om werkgelegenheid te scheppen 
en/of om toegevoegde waarde in Vlaanderen te creëren. 
d/ De investering van de ARKIV in de doelonderneming is lager dan € 1,5 mio per 12 
maanden. Over verschillende jaren verspreid kan het geïnvesteerde bedrag oplopen 
tot meer dan € 1,5 mio. 

                                                

48  De driemaandelijkse rapportering (per 31/12/10, 31/03/11…) op de PMV-website geeft een actuele stand van 
zaken van de ARK-fondsen en investeringen door de ARKIV‟s. Deze rapporteringen worden ongeveer drie 
maanden na de gerapporteerde periode gepubliceerd: de rapportering per 31/12/10 is dus einde maart of be-
gin april 2011 beschikbaar, deze voor 31/03/11 einde juni 2011, enzovoort. 

 De rapporteringen worden als volgt gevonden: www.pmv.eu  Diensten  Arkimedes  „voor wie? U bent 
belegger‟ [pdf wordt geopend]  op pagina 3 van pdf: klikken op datum jaarverslag of datum driemaandelijkse 
rapportering.  

http://www.pmv.eu/
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3c  

Werkwijze 
onderne-

ming 

Starters en kmo‟s die een beroep willen doen op de ARKimedesregeling dienen zich 
met hun businessplan te richten tot één of meerdere ARKIV‟s. Indien een ARKIV fi-
nancieel wil meestappen in het project, zal zij een ARKinvestering realiseren die 
steeds gepaard gaat met een kapitaalverhoging, waardoor de ARKIV een (tijdelijke) 
minderheidsaandeelhouder van de doelonderneming wordt. 

 

4a  

Financiële 
middelen 

ARK-
Fondsen 

Er zijn twee ARKimedesfondsen binnen PMV actief:  

 ARKimedes-Fonds nv (ARK-F I), opgericht op 8 juni 2005, met fondsgrootte van 
€ 111,2 mio. De middelen zijn volledig toegewezen aan erkende ARKIV's (wat niet 
wil zeggen dat alle middelen reeds in de doelondernemingen geïnvesteerd zijn, zie 
verder). 

 ARKimedes-Fonds II nv (ARK-F II), opgericht op 4 juni 2010, met fondsgrootte van 
€ 100 mio. Investeringen in nieuwe ARKIV's starten einde 2011. De erkennings-
procedure voor die ARKIV‟s loopt sinds september 2010. 

Beide fondsen worden beheerd door ARKimedes Management (ARK-M). 

4a1  

Financiële 
middelen 
ARK-F I 

De middelen voor het eerste Fonds ARK-F I werden bij het publiek opgehaald, onder-
steund en gewaarborgd door de Vlaamse Gemeenschap: zie 4b1 voor een beschrij-
ving. 

4a2  

Financiële 
middelen 
ARK-F II  

Het tweede ARK-fonds werd op 4 juni 2010 opgericht door PMV. Het jaarverslag 2010 
van ARK-M verwoordt dit als volgt: “In 2010 zette de Vlaamse regering het licht op 
groen om een tweede ARKimedesfonds (…) met een fondsgrootte van € 100 mio in te 
richten, teneinde de continuïteit in het aanbod van risicokapitaal voor starters en kmo‟s 
in Vlaanderen te garanderen. In tegenstelling tot het eerste fonds wordt er voor het 
tweede fonds geen publieke emissie doorgevoerd, de financiering gebeurt volledig 
door het Vlaamse gewest via PMV (Jaarverslag ARK-M, 201049).  

In het Jaarverslag 2010 van PMV wordt dit aangevuld met: “Dat bedrag [bedoeld is 
€ 100 mio in ARK-F II] zal volledig door PMV ingebracht worden, met middelen af-
komstig van een kapitaalverhoging van het Vlaamse Gewest” (Jaarverslag PMV, 
201050). Dus: PMV richt ARK-F II op en brengt het kapitaal (na een kapitaalsverhoging 
van PMV door de Vlaamse Regering) in ARK-F II in, terwijl ARK-M het fonds ARK-F II 
beheert en de ARKIV‟s selecteert en opvolgt. Zie Figuur 2. 

Het Jaarverslag 2010 van ARK-M vervolgt: “Bovenstaande structuur maakt het moge-
lijk om het ARKimedes-Fonds [bedoeld is: ARK-F II] te kapitaliseren tot € 100 mio met 
25% volstorting, met afroep van de overige middelen naarmate deze nodig zijn voor 
investering/kapitaalvolstorting in de ARKIV‟s of voor de betaling van de werkingskos-
ten” (Jaarverslag ARK-M, 2010). In de loop van de zomer 2011 is een eerste schijf 
van € 25 mio in ARK-F II ingebracht, zodat de engagementen naar de nieuwe opge-
richte ARKIV‟s onder ARK-F II kunnen nagekomen worden. 

4a3  

Financiële 

ARKimedes Management nv (ARK-M), een volle dochter van PMV, is in 2004 iets voor 
het eerste fonds ARK-F I opgericht, en beheert beide ARKimedesfondsen. Het maat-

                                                

49  ARKimedes Management nv, Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2010 aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders te houden op 3 mei 2011, Brussel, PMV, via Balanscentrale NBB. 

50  PMV nv, Het ABC van PMV: 2010, Brussel, PMV, 17 mei 2011, via PMV-website.  
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middelen 
ARK-M 

schappelijk kapitaal bedraagt € 5 mio, waarvan € 2 mio effectief volgestort. 

ARK-M heeft op de actiefzijde van haar balans 2010 een deelneming van € 1,2 mio in 
ARK-F I en één aandeel51 in ARK-F II (waarde: € 100). Tevens zijn er geldbeleggingen 
voor € 1,4 mio en vorderingen voor € 0,8 mio, wat het totaal op € 3,5 mio brengt. Deze 
bedragen evolueren positief t.o.v. 2009. Op de passiefzijde staat naast het volgestorte 
kapitaal van € 2 mio ook een overgedragen winst van € 1,3 mio en € 0,2 mio schul-
den. Ook deze bedragen evolueren in positieve zin t.o.v. 2009. 

Uit de resultatenrekening 2010 blijkt dat ARK-M één stabiele inkomstenstroom heeft: 
jaarlijks wordt 1% van de fondsgrootte van ARK-F I (€ 111,2 mio) en van ARK-F II 
(€ 100 mio) als beheersvergoeding aan ARK-M betaald, wat in 2010 na BTW neer-
komt op € 1,7 mio52. De belangrijkste kosten bestaan uit lonen voor 2 VTE-
medewerkers (€ 167 dz), diensten en diverse goederen (€ 486 dz) evenals belastin-
gen op het resultaat (€ 347 dz). De netto winst voor 2010 bedraagt € 706 dz. 

4b1  

Inbreng 
Vlaande-

ren in 
ARK-F I  

De Vlaamse overheid brengt zelf direct geen middelen in het eerste ARKimedes-
Fonds53 in, maar ondersteunt de inbreng van derden op de volgende manier:  

a/ ARKimedes-Fonds nv haalt na haar oprichting door PMV in september 2005 bijko-
mend € 110 mio op bij het publiek, via een gecombineerde uitgifte van aandelen en 
een obligatielening. Het resultaat is een kapitaal van € 111,2 mio, bestaande uit 
€ 1,2 mio oorspronkelijke aandelen (PMV54), € 75 mio nieuwe aandelen bij het publiek, 
en € 35 mio via een obligatielening.  

 PMV nv is rechtstreeks en onrechtstreeks eigenaar van € 1.200.250 / 
(€ 75.000.000 + € 1.200.250) = 1,58% van ARKimedes-Fonds nv, de rest zit bij het 
publiek. 

 PMV nv is 100% eigenaar van ARKimedes Management nv, dat ARK-F I beheert.  
b/ Belastingplichtigen wonend in het Vlaamse Gewest en onderworpen aan de perso-
nenbelasting, die bij de uitgifte in 2005 aandelen van het ARKimedes-Fonds kochten, 
hadden recht op een vermindering van hun personenbelasting ten belope van 35% 
van de uitgifteprijs (aan 250 euro per aandeel). De maximaal toegestane belasting-
vermindering bedroeg 875 euro per belastingplichtige (= 10 aandelen). Die verminde-
ring werd gelijkmatig gespreid over een periode van vier jaar. De belegger dient bij 
elke aangifte van zijn personenbelasting te bewijzen dat hij de aandelen in het betref-
fende inkomstenjaar nog in zijn bezit heeft. 

 De indirecte inbreng van de Vlaamse overheid (verspreid over 4 jaar) kan geschat 
worden op € 250 (uitgifteprijs aandeel) * 35% (belastingvermindering) * 300.000 
aandelen = € 26,25 mio, ervan uitgaande dat alle aandelen gekocht werden door 
personen wonend en werkend in Vlaanderen. 

c/ Alle beleggers in aandelen van het ARKimedes-Fonds genieten van een kapitaalga-
rantie van 90% van de nominale waarde van hun aandelen. Dit betekent: de beleggers 
krijgen na de ontbinding van ARK-F eind 2018 zeker 90% van hun inbreng terug (= 
€ 225), ongeacht de waarde van het fonds op dat moment. De kapitaalgarantie wordt, 
net als de belastingvermindering, aangeboden door het Vlaamse Gewest. 

 Het heeft niet veel zin de eventuele kostprijs voor de Vlaamse overheid te schat-
ten, aangezien de intrinsieke waarde van het aandeel in 2018 vandaag zelfs niet 

                                                

51  Zoals verder verduidelijkt wordt is PMV nv eigenaar van alle andere aandelen van ARK-F II nv. Het ene aan-
deel ARK-M vertegenwoordigt 0,16% van het kapitaal van ARK-F II nv. 

52  Aangezien ARK-F II in juni 2010 is opgericht wordt de beheersvergoeding niet op het gehele jaar toegepast. 

53  Gebaseerd op informatie in de Driemaandelijkse rapporteringen: zie voetnoot 48 voor de exacte weblocatie.  

54  Zowel PMV nv als haar dochter ARK-M nv brengen kapitaal in: € 1.200.000 via ARK-M en één aandeel 
(€ 250) rechtstreeks door PMV nv. 
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bij benadering in te vullen is, want die wordt uiteindelijk bepaald door de toekom-
stige waarde van de doelondernemingen waarin door de ARKIV‟s geïnvesteerd is. 

 De intrinsieke waarde van een aandeel (eigen vermogen / aantal aandelen) ARK-F 
I bedraagt einde maart 2011: € 164,4 (Driemaandelijkse rapportering, 31/03/11).  

d/ Beleggers die obligaties aankochten krijgen geen belastingvermindering, maar ge-
nieten wel van een gewestgarantie voor 100 % van hun kapitaalinbreng. 

 Ook hier geldt dat het vandaag weinig zin heeft om de financiële impact van de 
gewestgarantie in 2018 te becijferen. 

4b2  

Inbreng 
Vlaande-

ren in 
ARK-F II  

In de loop van de zomer 2011 wordt het kapitaal van ARK-F II door PMV nv55 ver-
hoogd tot € 100 mio, waarvan 25% direct volgestort wordt en de rest te volstorten is 
naarmate investeringen dienen doorgevoerd of kosten betaald moeten worden. De 
Vlaamse regering meldt in haar beleidsbrief Overheidsinstrumentarium 2010 (einde 
oktober 2010) dat zij deze € 100 mio voorzien heeft56. Deze investering is niet als af-
zonderlijk item in de begroting 2011 opgenomen [wordt onderzocht]. In de beleidsbrief 
Economie 2011 (einde oktober 2011) wordt gesteld: “Het fonds beschikt over 
€ 100 mio die door het Vlaamse Gewest werden ingebracht in de vorm van een kapi-
taalparticipatie”. 

In de toelichting bij het jaarverslag 2010 (afgesloten: 31/310) wordt op de AV (26 au-
gustus 2010) volgende verduidelijking voor de aanpak van ARK-F II gegeven: 

 “Markt voor publieke ophaling van aandelen is momenteel niet gunstig”.  

 “Hoge bankkosten bij publieke ophaling” [in totaal € 4,7 mio oprichtingskosten voor 
ARK-F I, ondertussen volledig afgeschreven]. 

 “De EC geeft géén groen licht voor een belastingkrediet, tenzij dit ten goede komt 
aan alle EU-ingezetenen”.  

 

5a  

Resulta-
ten: glo-

baal 

“Door de ARKimedesfondsen kunnen de ARKIV‟s dubbel zoveel investeringsmiddelen 
ter beschikking stellen van doelondernemingen. Dat leidt tot een verhoogde beschik-
baarheid van risicokapitaal op de markt en tot schaalvoordelen in het beheer van 
(Vlaamse) risicokapitaalfondsen, wat impliceert dat meer middelen voor onderzoeks- 
en opvolgingskosten beschikbaar zijn (van belang voor investeringen in starters en 
kmo‟s)” [synthese teksten op PMV-website]. 

5b1  

Invester-
ingen 

ARKIV‟s 
via  

Per 31 maart 2011 hebben de ARKIV‟s in totaal € 132,9 mio ARK-investeringen57 ge-
realiseerd, in 118 verschillende bedrijven (140 eerste investeringsrondes en 224 ver-
volgrondes, aangezien soms meerdere ARKIV‟s in hetzelfde bedrijf investeren en bij-
na alle investeringen in fases gerealiseerd worden) 58: zie kolom [a] in Tabel 19. 

Er zijn einde maart 2011 tevens voor € 4,3 mio nog niet gerealiseerde contractuele 
investeringsverplichtingen aangegaan terwijl voor € 1,8 mio voorstellen voor nieuwe 

                                                

55  Er is nog geen Jaarverslag van ARK-F II beschikbaar: “Het eerste boekjaar [van ARK-F II] wordt afgesloten 
per 31 december 2011” (PMV, Verslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeel-
houders, Brussel, PMV, 27 april 2011; in: PMV, Het ABC van PMV, Brussel, PMV, 27 april 2011). 

56  Beleidsbrief Economisch overheidsinstrumentarium (minister Lieten), 28 oktober 2010: “Op 4 juni 2010 werd 
ARKimedes-Fonds II nv daadwerkelijk opgericht. In tegenstelling tot het eerste fonds zal ARKimedes-Fonds II 
geen middelen ophalen bij het publiek. Deze keer trekt de Vlaamse regering zelf 100 miljoen euro uit voor het 
fonds” (pagina 11). 

57  De Driemaandelijkse rapporteringen vermelden twee verschillende cijfers voor de inbreng van kapitaal door 
ARK-F I in ARKIV‟s: € 132,9 mio via de 12 ARKIV‟s die vandaag nog actief zijn en gedocumenteerd worden, 
en € 133,8 mio als het totaal aan kapitaalinbreng, dus inclusief de inbreng in ARKIV‟s die niet meer actief en 
volledig afgeboekt zijn. Voor de consistentie hanteren we enkel het eerste cijfer.  

58  De lijst van investeringen in ondernemingen inclusief geïnvesteerde bedrag wordt geactualiseerd in elke 
Driemaandelijkse rapportering van het ARKimedes-Fonds op de website van PMV.  
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ARK-F I  investeringen geformuleerd zijn, wat het totale investeringsbedrag op ongeveer 
€ 139 mio brengt. Bij deze cijfers mag niet uit het oog verloren worden dat bij elke 
ARKIV-investering eveneens kapitaal door andere investeerders wordt ingebracht.  

Aangezien ARK-F in de ARKIV‟s gemiddeld 46,5% (min: 32,8863%; max: 49,9975%) 
van het kapitaal vertegenwoordigt, betekent dit dat € 62,2 mio van het kapitaal van het 
eerste ARK-F vandaag effectief geplaatst is in nog actieve doelondernemingen (wat 
meer dan € 65 mio inclusief investeringsengagementen). De directe inbreng van ARK-
F in de ARKIV‟s (ingebrachte financiële vaste activa) ligt hoger, namelijk € 77,1 mio59. 
Het verschil bestaat uit afgeboekte waardeverminderingen (zie verder) en ontvangen 
waardeverminderingen (desinvesteringen): zie kolommen [e] en [f] in Tabel 19. 

In de Beleidsbrief Economie 2011 (einde oktober 2011) wordt de situatie tot juni 2011 
als volgt samengevat: “Per einde juni 2011 hebben er 394 ARK-investeringen plaats-
gevonden, waarvan 144 initiële en 250 vervolginvesteringen. Hierbij werd 135 miljoen 
euro aan ARK-middelen geïnvesteerd in 122 bedrijven, die allen samen 2.647 voltijds 
equivalenten (VTE) tewerkstellen”. 

In de Driemaandelijkse rapportering per 31/3/11 wordt benadrukt dat de ARKIV‟s 
doorgaans vijf jaar de tijd hebben om te investeren in nieuwe participaties (investe-
ringsperiode), daarna kunnen enkel nog vervolginvesteringen in bestaande participa-
ties uitgevoerd worden. Bedoeling is dat bij een eerste investeringsronde niet teveel 
kapitaal overgemaakt wordt, en dat vervolginvesteringen bij mijlpalen of tussentijdse 
doelstellingen worden uitgevoerd: “Van het oorspronkelijke totaal budget aan te inves-
teren bedragen, planden de ARKIV‟s 50 à 55% initiële investeringen en 45 à 50% ver-
volginvesteringen. (…) Van de huidige twaalf ARKIV‟s onder ARK-F I hebben tien be-
gin 2011 hun investeringsperiode beëindigd” (Driemaandelijkse rapportering, 
31/03/11). Dus: hoewel heel wat kapitaal van het oorspronkelijke ARK-F nog niet in 
doelondernemingen is ingebracht, zijn de aangegane engagementen van die aard dat 
enkel vervolginvesteringen in de komende jaren mogelijk zijn. 

Een aantal investeringen zijn niet succesvol, wat op twee manieren tot uiting komt:  

 De Driemaandelijkse rapportering verduidelijkt dat één ARKIV na 30/9/08 niet 
meer in de rapportering wordt opgenomen (investering door ARK-F: € 0,51 mio).  

 Per 31/03/11 zijn voor € 8,3 mio waardeverminderingen door ARK-F in haar ba-
lans geboekt, voor investeringen door ARKIV‟s waarvan vandaag vermoed wordt 
dat het oorspronkelijke businessplan achter de investering niet of niet meer volle-
dig kan gerealiseerd worden. De rapportering stipt aan dat in deze cijfers de im-
pact van de financieel-economische cijfers sterk tot uiting komt, en dat de waarde-
vermindering in de toekomst nog kan evolueren (ook in positieve zin). Zie kolom [c] 
in Tabel 9. 

 

Een aantal investeringsdossiers is succesvol afgesloten, zodat ook ARK-F als aan-
deelhouder een return ontvangt. In totaal heeft ARK-F einde maart 2011 € 4,7 mio 
exitinkomsten effectief ontvangen, die op volgende manier geboekt worden: “Deze 

                                                

59  De financiële vaste activa van ARK-F (= inbreng van ARK-F in de ARKIV‟s, wat niet hoeft te betekenen dat 
deze middelen ook onmiddellijk en volledig in de doelondernemingen ingebracht zijn) bedragen einde 2010 
€ 64,1 mio (Driemaandelijkse rapportering, 31/12/10). De intrinsieke waarde van deze activa volgens de 
boekhoudkundige regels van de European Private Equite & Venture Capital Association (EVCA) is einde juni 
2010 (laatste beschikbare gegeven) een stuk lager (€ 51,7 mio), aangezien conform het Europees Stelsel van 
Rekeningen (ESR) de actuele waarde dient weergegeven. Het verschil tussen de € 64,1 mio financiële vaste 
activa en € 51,7 mio intrinsieke waarde per 30/6/10 bedraagt € 12,4 mio, wat voor € 7,2 mio geduid kan wor-
den als waardeverminderingen (per 31/12/10) geboekt voor businessplannen die vermoedelijk niet of slechts 
onvolledig kunnen uitgevoerd worden. 
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gelden keerden terug via de fiscaal meest gunstige uitkeringswijze van kapitaalver-
mindering, waardoor dit niet is terug te vinden in de resultatenrekening en ook geen 
impact heeft op de intrinsieke waarde per aandeel van het ARK-F” (Driemaandelijkse 
rapportering, 31/12/10). Zie kolom [g] in Tabel 9. Dus: deze inkomsten worden bij het 
afsluiten van het Fonds in oktober 2018 opgenomen in de eindbalans van ARK-F I. 

De werkgelegenheid in de doelondernemingen wordt in de Driemaandelijkse rapporte-
ring per 31/12/10 geschat op 2.574 voltijdse arbeidsplaatsen. In de Beleidsbrief 2011 
wordt deze per 30/6/11 op 2.647 eenheden geschat. 

5c  

Nog niet 
geïnves-
teerde 

middelen  

ARK-F I 

 

In afwachting van investeringen in een ARKIV belegt ARK-F de beschikbare middelen 
op tijdelijke basis. Per 31/12/10 zijn er € 5,8 mio liquide middelen (spaar- en zichtre-
keningen) en € 23,4 mio geldbeleggingen. Een kleine € 1,0 mio daarvan is in commer-
cieel papier op maximaal drie maanden belegd. Voor € 22,4 mio beleggingen bij twee 
Engelse investeringsvehikels geldt dat deze middelen slechts aan 80% in de boeken 
ingebracht worden, met dus een waardevermindering van € 5,6 mio. De oorspronkelij-
ke belegging bij deze investeringsvehikels bedraagt € 22,4 + € 5,6 = € 28 mio.  

In februari 2011 worden deze beleggingen verkocht aan contractueel overeengeko-
men voorwaarden met een Belgische grootbank: “In februari 2011 besloot de raad van 
bestuur van ARK-F I om de Pembridge Square en Baker Street beleggingen, die des-
tijds door KBC Bank aan het ARKimedes-Fonds werken verkocht, van de hand te 
doen door de bestaande verkoopoptie met 80% indekking van de aanschafwaarde 
vervroegd uit te oefenen. Als gevolg hiervan ontving ARK-F een eerste betaling van 
€ 10,4 mio in 02/11, zal een tweede schijf van € 8 mio volgen in 07/11 en een laatste 
schijf van € 4 mio in 01/12. De raad van bestuur oordeelde dat het raadzamer was 
deze beleggingen vervroegd te verkopen gezien de vele onzekerheden voor een vol-
ledig herstel van beide beleggingen of een herstel boven de waarde van de overeen-
komstige indekkingsovereenkomst. ARK-F I boekte op beide beleggingen een globaal 
netto verlies van € 2,43 mio wat de vorige boekjaren reeds in de resultatenrekening 
werd geboekt. Het gecumuleerd resultaat van alle thesauriebeleggingen sedert de 
start van het fonds is € 2,6 mio positief” (Driemaandelijkse rapportering, 31/03/11). 
Met andere woorden, de Engelse beleggingen vertalen zich tegen januari 2012 in 
€ 22,4 mio liquide middelen op de rekening van ARK-F I, in overeenstemming met de 
boekwaarde in het Jaarverslag 2009-2010.  

Het nettoverlies van € 2,4 mio (en niet € 5,6 mio) wordt verklaard door de inkomsten 
ontvangen uit beleggingen: “ARK-F I boekt vanuit het voorzichtigheidsprincipe beide 
beleggingsproducten per 31 maart 2010 tegen de 80%-indekkingswaarde. Tegenover 
de € 5,6 mio geboekte gecumuleerde waardeverminderingen staan € 3,173 mio aan 
gecumuleerde reeds in het verleden geïnde couponinkomsten” (ARKF- I, Jaarverslag 
2009-2010). Dat neemt niet weg dat het „nettoverlies van € 2,4 mio‟ uiteraard een on-
derschatting is van het werkelijke verlies, want betreft enkel het verschil met het oor-
spronkelijk belegde bedrag zonder vermelding van de voorziene inkomsten.  

5d  

Balans en 
jaarreken-

ing  

ARK-F I 

Het balanstotaal van ARK-F I bedraagt per 31/03/11 € 92,5 mio, opgebouwd o.b.v. de 
besproken gegevens: zie Tabel 20. De balans evolueert in de afgelopen jaren nega-
tief, vooral door waardeverminderingen. Het huidige balanstotaal verschilt met het 
oorspronkelijk beschikbare kapitaal van ARK-F, namelijk € 76,2 mio (aandelen) + 
€ 35 mio (obligatielening) = € 111,2 mio.  

Verschillende elementen kunnen dit verschil helpen verklaren:  

 (Bijna volledig afgeschreven) oprichtingskosten (€ 4,7 mio), vooral bankkosten 
voor de publieke emissie van aandelen en obligaties.  

 Het overgedragen verlies van de afgelopen jaren: zie verder. 

 De waardeverminderingen op de geldbeleggingen: zie luik 5c.  

 De waardeverminderingen op de investeringen door de ARKIV‟s (zie Tabel 9 en 
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Tabel 20), conform de beslissing van de RVB van maart 2009 om “voorzichtig-
heidshalve waardeverminderingen te boeken op de ARKIV‟s ten belope van het 
pro rata-deel van het ARKimedes-fonds in de door de ARKIV‟s gerealiseerde min-
derwaarden op hun participaties” (Driemaandelijkse rapportering, 31/12/10). 

 De ontvangen maar nog niet gerapporteerde waardeverminderingen (exitinkom-
sten): zie luik 5b1. 

 De kosten verbonden aan een swap-overeenkomst (op passiefzijde balans) met 
een bank, om de jaarlijkse coupon van € 1,2 mio voor de aangegane obligatiele-
ning te betalen, zijn in deze context eveneens relevant: “ARKimedes-Fonds heeft 
met een bank een swapovereenkomst afgesloten waaruit het fonds jaarlijks op 12 
oktober een bedrag ontvangt waarmee het de jaarlijkse coupon van 1.207.500 eu-
ro van de obligatielening kan betalen en waarvoor het fonds in ruil één intrestdel-
ging van 18.030.000 euro dient te verrichten op 12 oktober 2017. Per 31 decem-
ber 2010 vinden we de ontvangen bedragen onder de swap [SERV: post in de 
balans] terug, zijnde vijfmaal 1.207.500 euro ontvangen op 12 oktober van de ja-
ren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 evenals de gekapitaliseerde intresten van 
deze bedragen tot 31 december 2010” (Driemaandelijkse rapportering, 31/12/10).  

 

Tabel 16 geeft een synthese van de laatste drie jaarrekeningen. De bedrijfskosten en 
het operationele bedrijfsresultaat blijven stabiel, wat niet het geval is voor de financiële 
opbrengsten en kosten. In 2009 worden waardeverminderingen op de Engelse beleg-
gingen geregistreerd. De afgelopen jaren zijn tevens tussen de € 2,1 en € 3,6 mio 
waardeverminderingen op investeringen door de ARKIV‟s geregistreerd.  

Het eindresultaat is een gemiddeld jaarverlies tussen € 5,4 en € 7,8 mio. Daarbij moet 
aangestipt worden dat de exitinkomsten ontvangen uit succesvolle ARKIV-
investeringen niet in de jaarrekening worden opgenomen.  

 

Tabel 6: ARK-F I, synthese jaarrekeningen per 31/03/09, 31/03/10 en 31/03/11 (ARKime-

des, Driemaandelijkse rapporteringen, PMV-website) 

 

31/03/11 31/03/10 31/03/09 som 09-11 

Bedrijfskosten -1.794.120 -2.139.576 -2.174.306 -6.108.002 

Diensten en diverse goederen -1.388.749 -1.386.794 -1.421.339 -4.196.882 

  waarvan beheersvergoeding -1.345.523 -1.345.523 -1.345.523 -4.036.569 

Afschrijvingen en waardeverminderingen -402.882 -750.464 -750.464 -1.903.810 

Andere bedrijfskosten -2.489 -2.318 -2.503 -7.310 

Bedrijfsresultaat -1.794.120 -2.139.576 -2.174.306 -6.108.002 

Financiële opbrengsten (thesauriebeleggingen) 525.860 730.154 2.993.480 4.249.494 

Financiële kosten -1.923.093 -2.031.850 -5.302.964 -9.257.907 

Coupon obligatielening -1.207.500 -1.207.500 -1.207.500 -3.622.500 

Waardevermindering thesauriebeleggingen 0 0 -3.118.247 -3.118.247 

Premies -383.946 -483.921 -658.867 -1.526.734 

Gekapitaliseerde rente swap -224.646 -171.017 -119.256 -514.919 

Afschrijving kosten emissie obligatielening -98.731 -183.101 -183.101 -464.933 

Bankkosten en andere financiële kosten -8.270 13.689 -15.993 -10.574 

Resultaat gewone bedrijfsvoering -3.191.353 -3.441.272 -4.483.790 -11.116.415 
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31/03/11 31/03/10 31/03/09 som 09-11 

Uitzonderlijke opbrengsten 1.117 0 0 1.117 

Uitzonderlijke kosten: waardevermindering investeringen ARKIV’s -3.129.939 -2.017.298 -3.355.456 -8.502.693 

Resultaat na belastingen -6.320.175 -5.458.570 -7.839.246 -19.617.991 

P.m. ontvangen exitinkomsten niet opgenomen in jaarrekening 4.679.583 2.720.041 0 7.399.624 

 

 

Pro memorie: ARKimedes-Fonds NV is bijkomend een obligatielening van € 35 mio aange-

gaan, waarvoor een gewestwaarborg (100%) verleend is. 

Figuur 10: Aandeelhoudersstructuur van ARKimedes-Fonds I (ARKimedes-Fonds NV, Driemaandelijk-

se rapportering, voorlopige cijfers per 31 december 2010, PMV-website) 

Publieke 

investeerders

Vlaams Gewest

ARK-F I  [*]

ARKIV's actief 

binnen ARK-F I

starters

PMV kmo's

ARK-F II

ARKIV's actief 

binnen ARK-F II

ARKimedes Management

100%

100%

1 aandeel 
(0,01%)

1,56%

98,43%

< 50% < 50%

< 50% < 50%

99,84%

0,16%

Figuur 9: ARKimedes Management en beide ARKimedesfondsen, relaties tussen kapi-

taal van deze en verwante ondernemingen 
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Tabel 7: ARK-F I, overzicht60 fondsgrootte ARKIV‟s, per 31 maart 2011 (ARKimedes, Driemaandelijkse rapporteringen, PMV-website) 

Naam 
Toegezegde 
fondsgrootte % ARK-F 

Toegezegd be-
drag ARK-F Focus qua stadia Focus qua sector 

Belangrijkste aandeelhouder 
naast ARK-F I 

ARKAFUND 19.999.000 49,9975% 9.999.000 Groei 
Diensten, media, informatie en 

communicatie Dexia en Corelio 

ARK-ANGELS FUND 6.719.500 49,9591% 3.357.000 
Early stage en 

groei Alle sectoren BAN Vlaanderen 

Baekeland Fonds II 11.100.000 36,0360% 4.000.000 Zaai - early stage 
Spin-offs UG en W-VL en O-VL 

hogescholen Ugent en Associatie UG 

BBV II 31.274.284 32,8863% 10.284.962 Early stage ICT Industriëlen en bedrijfsleiders 

Capital-E Arkiv 30.100.000 49,8339% 15.000.000 Zaai - early stage 
Micro-elektronica, IMEC-

dossiers 
IMEC en investeringsmaat-

schappijen in micro-elektronica 

Fortis PE Arkime-
des 10.000.000 49,9000% 4.990.000 Groei Alle sectoren BNP Paribas Fortis 

GIMV ARKIV TECH 
FUND 30.100.000 49,8339% 15.000.000 Early & mid stage ICT Gimv 

ING ACTIVATOR 
FUND 9.999.000 49,9550% 4.995.000 Groei Alle sectoren ING 

KBC ARKIV 25.000.000 48,0000% 12.000.000 Groei Alle sectoren KBC 

kmoFIN 25.000.000 49,0000% 12.250.000 
Early stage en 

groei Alle sectoren, Limburg LRM 

QAT ARKIV 16.000.000 49,0000% 7.840.000 Early & mid stage 
Milieu, energie, gezondheids-

Industriëlen en bedrijfsleiders 

                                                

60  In dit en volgende overzichten is FUNDUS II niet opgenomen, aangezien de investering in deze ARKIV sinds 2008 volledig afgeschreven is en de ARKIV ook niet meer 
gedocumenteerd wordt. Deze ARKIV investeerde in één doelonderneming voor € 1.022.004, met een bijdrage van € 509.980 door ARK-F I.  
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Naam 
Toegezegde 
fondsgrootte % ARK-F 

Toegezegd be-
drag ARK-F Focus qua stadia Focus qua sector 

Belangrijkste aandeelhouder 
naast ARK-F I 

zorg, vergrijzing, ICT 

Vesalius Biocapital 
Arkiv 10.000.000 49,9000% 4.990.000 Early & mid stage Life sciences Quest4Growth en ING 

 

225.291.784 46,4757% 104.705.962 

    

Tabel 8: ARKimedes-Fonds I, kapitaalinbreng in ARKIV‟s en financieel vaste activa, 31/03/09, 31/03/1 en 31/03/11 (ARKimedes, Drie-

maandelijkse rapporteringen, PMV-website) 

Naam 
Toegezegd be-

drag ARK-F 
Som kapitaalvolstortingen door 

ARK-F 03/11 
Som kapitaalvolstortingen door 

ARK-F 03/10
61

 
Boekwaarde FVA

62
 

per 3/11 
Boekwaarde FVA 

per 3/10 
Boekwaarde FVA 

per 3/10 

ARKAFUND 9.999.000 7.124.518 4.749.638 5.912.551 4.441.320 3.249.713 

ARK-ANGELS 
FUND 3.357.000 2.349.900 2.349.900 2.090.068 2.150.019 1.142.919 

Baekeland Fonds 
II 4.000.000 2.775.426 2.175.360 2.421.080 1.911.104 1.932.117 

BBV II 10.284.962 9.154.162 6.939.000 5.128.125 3.745.698 2.807.124 

Capital-E Arkiv 15.000.000 9.750.000 8.250.000 9.138.733 7.638.734 4.638.734 

Fortis PE Arkime-
des 4.990.000 2.619.750 2.619.750 1.872.497 2.619.750 2.245.500 

GIMV ARKIV 
TECH FUND 15.000.000 9.900.000 8.025.000 8.276.662 7.526.662 5.272.206 

                                                

61  De kapitaalvolstortingen voor 2009 zijn niet gepubliceerd. 

62  FVA: financiële vaste activa. 
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ING ACTIVATOR 
FUND 4.995.000 2.497.500 2.497.500 2.097.610 2.097.610 2.301.926 

KBC ARKIV 12.000.000 7.800.000 7.800.000 6.676.202 6.676.202 5.522.947 

kmoFIN 12.250.000 12.250.000 9.800.000 10.773.683 9.157.929 5.763.380 

QAT ARKIV 7.840.000 7.840.000 7.840.000 6.655.793 7.157.311 7.840.000 

Vesalius Biocapi-
tal Arkiv 4.990.000 2.994.000 2.994.000 2.994.000 2.994.000 1.247.500 

TOTAAL 104.705.962 77.055.256 66.040.148 64.037.004 58.116.339 43.964.066 

 

Tabel 9: ARIKV-investeringen, kapitaalinbreng door ARK-F en financieel vaste activa van ARK-F, per 31/03/11 (ARKimedes, Drie-

maandelijkse rapporteringen, PMV-website) 

Rijlabels 

ARKIV-
investeringen, 

per 31/03/11  [a] 
In % to-

taal 

aandeel 
ARK-F in 

ARKIV   

[b] 

Investering 
ARK-F in 

onderneming   

[a] * [b]  

Som kapitaal-
inbreng ARK-F 

31/03/11 

[e]
63

 

FVA ARK-F 
31/3/11 

[f] 

ARK-F geboekte 
waardevermin-

deringen  

[c] 

in % in-
vesterin-

gen ARKIV 

[c] / [a] 

Ontvangen 
kapitaalver-
minderingen 

[g] 

Intrinsieke waar-
de volgens EVCA 

(31/03/11) 

[h] 

ARKAFUND 14.224.324 10,71% 49,9975% 7.111.806 7.124.518 5.912.551 628.871 4,4% 583.096 

 ARK-ANGELS 
FUND 2.908.768 2,19% 49,9591% 1.453.194 2.349.900 2.090.068 259.832 8,9% 0 

 Baekeland 
Fonds II 6.357.499 4,79% 36,0360% 2.290.991 2.775.426 2.421.080 354.346 5,6% 0 

 BBV II 15.578.924 11,73% 32,8863% 5.123.335 9.154.162 5.128.125 1.054.551 6,8% 2.971.486 

 

                                                

63  Het verschil tussen de inbreng van kapitaal door ARK-F in de ARKIV‟s (kolom [e]) en de financieel vaste activa (kolom [f]) bestaat uit geboekte waardeverminderingen (ko-
lom [c]), wegens niet meer realistische bedrijfsplannen, en ontvangen waardeverminderingen (kolom g]), wegens desinvesteringen na een succesvolle (gedeeltelijke) ver-
koop van de onderneming aan derden. Dus: [e] – [f] = [c] + [g]. 
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Rijlabels 

ARKIV-
investeringen, 

per 31/03/11  [a] 
In % to-

taal 

aandeel 
ARK-F in 

ARKIV   

[b] 

Investering 
ARK-F in 

onderneming   

[a] * [b]  

Som kapitaal-
inbreng ARK-F 

31/03/11 

[e]
63

 

FVA ARK-F 
31/3/11 

[f] 

ARK-F geboekte 
waardevermin-

deringen  

[c] 

in % in-
vesterin-

gen ARKIV 

[c] / [a] 

Ontvangen 
kapitaalver-
minderingen 

[g] 

Intrinsieke waar-
de volgens EVCA 

(31/03/11) 

[h] 

Capital-E Arkiv 14.547.881 10,95% 49,8339% 7.249.775 9.750.000 9.138.733 611.267 4,2% 0 

 Fortis PE Arki-
medes 4.304.528 3,24% 49,9000% 2.147.959 2.619.750 1.872.497 747.253 17,4% 0 

 GIMV ARKIV 
TECH FUND 16.507.673 12,43% 49,8339% 8.226.415 9.900.000 8.276.662 498.338 3,0% 1.125.000 

 ING ACTIVATOR 
FUND 4.367.588 3,29% 49,9550% 2.181.828 2.497.500 2.097.610 399.890 9,2% 0 

 KBC ARKIV 14.866.773 11,19% 48,0000% 7.136.051 7.800.000 6.676.202 1.123.798 7,6% 0 

 KMOFIN 20.627.172 15,53% 49,0000% 10.107.314 12.250.000 10.773.683 1.476.317 7,2% 0 

 QAT ARKIV 15.550.321 11,70% 49,0000% 7.619.657 7.840.000 6.655.793 1.184.207 7,6% 0 

 Vesalius Bioca-
pital Arkiv 3.013.386 2,27% 49,9000% 1.503.680 2.994.000 2.994.000 0 0,0% 0 

 Eindtotaal 132.854.837 100,00% 46,4757% 62.152.006 77.055.256 64.037.004 8.338.670 6,3% 4.679.582 56.216.000 

 

Tabel 10: ARK-F I, synthese balans per 31/03/09, 31/03/10 en 31/03/11 (ARKimedes, Driemaandelijkse rapporteringen, PMV-website) 

ACTIVA 31/03/11 31/03/10 31/03/09 PASSIVA 31/03/11 31/03/10 31/03/09 

Vaste activa 64.037.004 58.617.952 45.399.243 Eigen vermogen 50.106.873 56.427.049 61.885.619 

   Oprichtingskosten 0 501.613 1.435.178    Geplaatst kapitaal 76.200.250 76.200.250 76.200.250 

   Materiële vaste activa 0 0 0    Overgedragen resultaat -19.773.201 -14.314.631 -6.475.385 

   Financiële vaste activa 64.037.004 58.116.339 43.964.065    Resultaat boekjaar -6.320.176 -5.458.570 -7.839.246 
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ACTIVA 31/03/11 31/03/10 31/03/09 PASSIVA 31/03/11 31/03/10 31/03/09 

Vlottende activa 28.451.958 38.897.154 56.345.140 Schulden > 1 jaar 41.644.145 40.211.999 38.833.482 

   Vorderingen < 1 jaar 12.019.085 25.680 87.873    Obligatielening 35.000.000 35.000.000 35.000.000 

   Geldbeleggingen 997.148 23.397.871 50.959.878    Swap 6.644.145 5.211.999 3.833.482 

   Liquide middelen 15.353.963 15.348.045 5.048.546 Schulden < 1 jaar 113.753 224.786 233.148 

Overlopende rekening 81.762 125.558 248.843 Overlopende rekening 624.191 651.273 792.133 

TOTAAL 92.488.962 97.515.106 101.744.383 TOTAAL 92.488.962 97.515.107 101.744.382 

P.m. intrinsieke waarde aandeel (eigen vermogen / aandelen) 164,392 185,128 203,036 

 

Tabel 11: ARK-F I, kapitaalvolstortingen, boekwaarde financieel vaste activa en in intrinsieke waarde van de activa volgens de EVCA-

richtlijnen (ARKimedes, Driemaandelijkse rapporteringen, PMV-website) 

 

Som kapitaalvol-
stortingen door 

ARK-F 

[e] 

Boekwaarde 
FVA 

[f] 

Intrinsieke waarde 
EVCA-richtlijnen 

[h] 

verschil kapitaalvolstor-
tingen en boekwaarde 

[e] – [f] 

Som geboekte 
waardeverminde-

ringen 

[c] 

Ontvangen kapitaalverminde-
ringen en andere 

[g] 

verschil boek-
waarde en 

EVCA 

[h] – [f] 

31/03/11  [i] 77.055.256 64.037.004 56.216.000 -13.018.252 -8.338.670 -4.679.582 -7.821.004 

31/03/10  [j] 66.040.148 58.116.339 50.814.000 -7.923.809 -5.208.730 -2.715.079 -7.302.339 

31/03/09  [k] 49.488.37364 43.964.066 38.482.000 -5.524.307 -3.191.432 -2.332.875 -5.482.066 

Groei [i] – [j] 11.015.108 5.920.665 5.402.000 -5.094.443 -3.129.940 -1.964.503 -518.665 

Groei [j] – [k] 16.551.775 14.152.273 12.332.000 -2.399.502 -2.017.298 -382.204 -1.820.273 

 

                                                

64  Dit cijfer is afgeleid van andere variabelen, en niet als dusdanig door PMV / ARKimedes gepubliceerd. 
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3. Generieke waarborgregeling via 

Waarborgbeheer nv 

1a  

Actor 

1b  

Instrument 

1c  

Doelgroep 

1d  

Fase innovatiecyclus 

1e  

Oprichting 

1f  

Analyse 

PMV Waarborg-
beheer nv 

Waarborgen 
< € 1,5 mio 

Bedrijven ondersteunen in 
hun groeifinanciering 

Sinds 
2005 

Juni 2011 

 

2a  

Korte be-
schrijving 

Doel van de Generieke Waarborgregeling is om ondernemers gemakkelijker krediet te 
doen verkrijgen bij een bank: zij geeft aan de bank de mogelijkheid om tot 75 % van 
het krediet te laten waarborgen door de Vlaamse Overheid. De regeling bestaat al 
sinds 1959, werd in 2005 grondig hervormd en opnieuw bij het uitbreken van de crisis. 
De Vlaamse regering besliste op 10 juni 2011 om met ingang van 1 juli 2011 twee van 
de drie crisismaatregelen (eerste twee urgentiebesluiten) te bestendigen, en de derde 
op te heffen. In deze samenvatting wordt enkel ingegaan op de situatie sinds 2008, en 
ligt de nadruk op de recente situatie. 

De deelnemende banken (“waarborghouders”) – geselecteerd na een oproep door de 
Vlaamse regering - hebben de mogelijkheid om, binnen een vooraf overengekomen 
budget, zelf te beslissen om kredieten aan ondernemers onder waarborg te brengen. 
Elke bank beslist dus op basis van eigen procedures, rekening houdend met de voor-
waarden overeengekomen met Waarborgbeheer nv, een volle dochter van PMV nv.  

In dossiers met een waarborg tot en met € 0,75 mio kan de bank zelf beslissen om al 
dan niet gebruik te maken van de Waarborgregeling, in overleg met de doelonderne-
ming (lener = klant van de bank). PMV verplicht de bank niet tot het vragen van bijko-
mende zekerheden bij de doelondernemingen indien zij een beroep wenst te doen op 
de Waarborgregeling, wat betekent dat de bank zelf beslist welke bijkomende zeker-
heden zij al dan niet voor een kredietverlening neemt. De waarborg kan aangewend 
worden voor de ondersteuning van kredieten voor bedrijfskapitaal, maar sinds juli 
2011 niet meer om bestaande schulden terug te betalen. Voor een waarborg tussen 
€ 0,75 mio en € 1,5 mio wordt de aanvraag (goedgekeurd door de bank) voorgelegd 
aan Waarborgbeheer nv en vervolgens aan de Vlaamse minister van Economie. 

Voor meer informatie: www.pmv.eu  Diensten  Waarborgregeling. Via 
www.waarborgbeheer.be komt men op dezelfde site terecht. 

 
3a  

Werkwijze 
waarborg-
regeling 
onderne-

mers 

a/ De Waarborgregeling is een bijkomende zekerheid wanneer een bank (kredietver-
lener) het risico voor een kredietverlening aan een doelonderneming te hoog acht. Na 
ondertekening van de kredietbrieven door de kredietnemer meldt de bank indien ge-
wenst het krediet aan bij Waarborgbeheer nv: zie 3b voor de werkwijze.  

b/ De Waarborgregeling kan worden gebruikt voor kredieten aan zelfstandigen, vrije 
beroepen, vzw‟s, kmo‟s en grote ondernemingen, dus door zowat elke type onderne-

http://www.pmv.eu/
http://www.waarborgbeheer.be/
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ming inclusief de sociale sector.  

c/ Sinds 1 januari 2008 is de Waarborgregeling onderworpen aan de Europese regels 
inzake de-minimissteun65: Dit impliceert dat de voorwaarden voor de waarborgregeling 
niet volledig marktconform66 zijn, aangezien het nog steeds om een vorm van Euro-
pees gereglementeerde staatssteun gaat. 

d/ Om in aanmerking te komen voor de Waarborgregeling moet een doelonderneming 
aan één van volgende voorwaarden voldoen: 

 De vestiging of maatschappelijke zetel ligt op het grondgebied van het Vlaamse 
Gewest. In dit geval mag het krediet ook gaan naar een investering buiten Vlaan-
deren. 

 De investering gebeurt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Een entiteit 
met een maatschappelijke zetel buiten Vlaanderen kan dus gebruik maken van de 
Waarborgregeling. 

e/ Tevens dient voldaan aan volgende voorwaarden: 

 De waarborg kan niet gebruikt worden om achterstallige of reeds bestaande 
schulden te betalen of om het bedrijfskapitaal opnieuw samen te stellen67. 

 Eén onderneming kan via de Waarborgregeling maximum € 750.000 krediet waar-
borgen. Dat bedrag kan uitgebreid worden tot maximum € 1,5 mio, na grondig on-
derzoek door Waarborgbeheer nv en mits goedkeuring door de Vlaamse minister 
van Economie. 

 De waarborg kan ten hoogste 75 % van het kredietbedrag vertegenwoordigen. 

 De doelonderneming betaalt voor de waarborg een éénmalige premie, berekend in 
functie van de omvang en de looptijd van de waarborg:  

o Berekening: bedrag waarborg x duur waarborg in jaren x 0,5 %.  
o De premie dient betaald voor de waarborg in werking treedt. 
o Voor een krediet langer dan 10 jaar onder waarborg wordt bij de pre-

mieberekening slechts een looptijd (duur) van 10 jaar in rekening ge-
bracht.  

 De waarborg heeft een aanvullend karakter bovenop andere zekerheden die de 
bank (eventueel) aan de kredietnemer vraagt: zie 3b voor de werkwijze. 

f/ De bovengrens tot € 1,5 mio ligt vast, wat vooral beperkt wordt door de Europese de 
minimnisregelgeving. In de beleidsbrief Economie 2011 wordt dit als volgt geformu-
leerd: “De inzet van Gigarant als continue financieringsmaatregel doet de noodzaak 
vervallen om in het kader van de generieke waarborgregeling hogere bedragen te 
kunnen waarborgen. Daarom zal er voorlopig geen verder initiatief genomen worden 
om d.m.v. een aanmelding bij de Europese Commissie te trachten het waarborgbe-
drag voor de generieke regeling op te trekken”. 

 

Er gelden soepeler voorwaarden voor ondernemingen die hinder ondervinden van 
openbare werken: 

 Zij betalen geen premie. 

 De waarborg kan worden gebruikt voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor 
de herfinanciering van bankschulden op korte termijn. 

                                                

65  Verordening (EG) 1998/06 van de Commissie van 15 december 2006, aangeduid als de de-
minimisverordening, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 28 december 2006, L379/5, 
betreffende de toepassing van artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun.  

66  De waarborgregeling via Gigarant nv (zie pagina 146 en verder) verloopt wel volledig marktconform. 

67  Dit was wel mogelijk tijdens de crisisjaren 2008 en 2009, via het zogenaamde Urgentiebesluit ter: zie luik 3c. 
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 Zij moeten geen zekerheden bieden. 

 Sinds 1 juli 2009 moet de ondernemer geen omzetverlies meer aantonen. Het be-
wijs van hinder door openbare werken dient geleverd door een hinderattest te be-
komen via het Agentschap Ondernemen. In dit attest verklaart de stad of gemeen-
te waarin de getroffen exploitatiezetel ligt dat de kmo minstens gedurende één 
maand zonder onderbreking moeilijk bereikbaar is voor leveranciers of klanten.  

 De waarborgen hebben een looptijd van maximum vijf jaar. 

 De aanvraag voor een waarborg moet gebeuren binnen zes maanden na beëindi-
ging van de openbare werken. 

[Gebaseerd op documenten op de PMV-website, geconsulteerd juni 2011] 

3b  

Werkwijze 
financiële 
instellin-
gen en 
Waar-

borgbe-
heer nv 

a/ Stap 1: oproepmechanisme Vlaamse minister van Economie.  

Op voorstel van Waarborgbeheer nv doet de Vlaamse minister van Economie op peri-
odieke tijdstippen een oproep naar financiële instellingen (“waarborghouders”) geïnte-
resseerd in een overheidswaarborg voor hun kredietverlening aan ondernemingen (zie 
Figuur 3). Aan de financiële instellingen die reageren (en die voldoen aan gestelde 
voorwaarden) wordt een waarborg toegekend: deze waarborg is een soort enveloppe 
die door de waarborghouders (bank) op hun kredietverlening aan doelondernemingen 
kan toegepast worden. Het is de waarborghouder (= de bank, en dus niet de doelon-
derneming) die beslist om een kredietverlening onder haar waarborg te brengen. 

In totaal hanteren vandaag 22 financiële instellingen, inclusief alle grote Belgische 
banken, deze Waarborgregeling. De financiële instellingen sluiten een raamovereen-
komst af met Waarborgbeheer nv, dat de gedetailleerde voorwaarden verbonden aan 
de waarborg verduidelijkt. De Vlaamse minister van economie bepaalt welk deel van 
de beschikbare enveloppe aan een kandidaat waarborghouder wordt toegekend, op 
basis van 5 opeenvolgende verdeelrondes waarin onder andere rekening wordt ge-
houden met het door de waarborghouder gevraagde quotum en de voorheen toege-
kende en gebruikte waarborgen. 

 

 

Figuur 11: Waarborgbeheer nv, stap 1: oproepmechanisme naar waarborghou-

ders (overgenomen uit documenten op de PMV-website) 
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In totaal zijn [tot juli 2011] veertien oproepen gelanceerd tot waarborgverlening door 
de Vlaamse regering. Tabel 22 geeft een overzicht van deze oproepen tot waarborg-
verlening. In totaal heeft het Vlaamse gewest tussen 2005 en juni 2011 voor 
€ 1.200 mio waarborgen aan kredieten verleend via deze vorm van Waarborgregeling. 
Het aantal effectief toegekende waarborgen tot eind 2010 bedraagt in de periode 2005 
tot 2010 € 666 mio68: zie Tabel 24. 

Drie verschillende waarborgbesluiten bepalen de concrete modaliteiten: 

 Tweede Waarborgbesluit (18 februari 2005, verschillende malen aangepast): kre-
dieten voor de (directe of indirecte) financiering van investeringen of activiteiten 

 Derde Waarborgbesluit (27 mei 2005, verschillende malen aangepast): kredieten 
voor de financiering van ondernemingen gehinderd door openbare werken  

 Vierde Waarborgbesluit (27 maart 2009, verschillende malen aangepast): kredie-
ten gekoppeld aan een leasingovereenkomst. 

 

 

Figuur 12: Waarborgbeheer nv, stap 2: kredietaanvragen onder waarborg bij 

waarborghouders (overgenomen uit documenten op PMV-website) 

 

b/ Stap 2: kredieten onder waarborg bij waarborghouders.  

Waarborghouders kunnen – binnen de voorwaarden verbonden aan hun waarborg– 
tot maximaal 75% van het kredietbedrag van ondernemingen onder toepassing van 
hun waarborg brengen, op voorwaarde dat de financieringsovereenkomsten voldoen 
aan de voorwaarden (zie Figuur 4). Daarvoor betalen de kredietnemers aan Waar-
borgbeheer nv een premie in functie van het bedrag en de duur van de waarborg: zie 
luik 3a voor een verduidelijking.  

                                                

68  De oproepen van de Vlaamse regering voorzien in de mogelijkheid om bedragen in tweede orde bijkomend 
onder de waarborg van bestaande waarborghouders te brengen, indien het aanbod groter is dan de vraag. De 
verdeling van het niet opgevraagde saldo van oproep 12 had bijvoorbeeld plaats op 16 mei 2011. 
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c/ Stap 3: betaling van de waarborg.  

Wanneer een kredietnemer in gebreke blijft, betaalt de Vlaamse Gemeenschap (via 
Waarborgbeheer nv?) een provisie aan de financiële instelling (“waarborghouder”), ten 
belope van het gewaarborgde percentage (maximum 75 %) van het bedrag waarvoor 
de onderneming in gebreke blijft (zie Figuur 5).  

De tussenkomst van Waarborgbeheer nv heeft betrekking op het uitstaande bedrag bij 
opzegging in hoofdsom, vermeerderd met maximaal één jaar achterstallige interesten. 
Uit de jaarrekeningen van Waarborgbeheer nv en de uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap is af te leiden dat de Vlaamse overheid uiteindelijk de midde-
len voor de terugbetaling van de waarborgen aan de waarborghouders levert: zie luik 
4b van dit hoofdstuk. 

 

 

Figuur 13: Waarborgbeheer nv, stap 3: uitbetaling waarborg (overgenomen uit 

documenten op de PMV-website) 

De waarborghouder (bank) blijft verantwoordelijk voor het uitwinnen van de andere 
waarborgen die de onderneming heeft geboden voor het krediet. De waarborghouder 
dient die uitgewonnen waarborgen door te storten aan Waarborgbeheer nv, opnieuw 
ten belope van het percentage van het kredietbedrag onder toepassing van de waar-
borg (maximum 75 %). 

[PMV, Activiteitenverslagen 2009 en 2010 van de Waarborgregeling, PMV-website; 
PMV, Jaarrekeningen Waarborgbeheer nv, neergelegd bij NBB; uitgavenbegroting 
Vlaamse Gemeenschap]. 

3c  

Tijdelijke 
crisis-

maatrege-
len 

De Vlaamse Regering heeft drie urgentiebesluiten genomen in de periode 2008 tot 
2010 als specifieke antwoorden op de crisis, en deze bij beslissing van de Vlaamse 
regering van 10 juni 2011 gedeeltelijk bestendigd. Deze maatregelen komen neer op 
een versoepeling en een verruiming van het toepassingsgebied van de generieke 
Waarborgregeling.  

1. Het eerste urgentiebesluit (7 november 2008) voorzag in: 

 de verhoging van de grens, waarvoor een automatische aanmeldingsprocedure 
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voor de Waarborgregeling volstaat, van 500.000 euro naar 750.000 euro (voor een 
waarborg groter dan 750.000 euro is een voorafgaandelijk akkoord van de minister 
vereist); 

 de afschaffing van de verplichting voor de banken en leasingmaatschappijen om 
bij gebruik van de Waarborgregeling bijkomende zakelijke en persoonlijke zeker-
heden te vestigen, naast de gevestigde zekerheden, conform de interne procedu-
res van de waarborghouders; 

 de mogelijkheid om ook kredieten voor bedrijfskapitaal, die voorheen niet meer 
dan 1/3de van de financieringsovereenkomst mochten bedragen, van de Waar-
borgregeling te laten genieten. 

De afschaffing van de beperking op bedrijfskapitaal heeft duidelijk effect: zo werden in 
2009 en 2010 meer kredieten voor bedrijfskapitaal onder de waarborg gebracht, na-
melijk 24 à 25% van het totale aantal verbintenissen, terwijl dit percentage in 2008 
slechts 10% bedroeg. Door het optrekken van de grens van het automatisch waar-
borgsysteem van 500.000 euro naar 750.000 euro is het procentuele aandeel van de 
dossiers tussen 500.000 en 750.000 euro gestegen van 0,85% in 2008 naar ongeveer 
6% zowel in 2009 als in 2010. 

2. Het tweede urgentiebesluit (6 maart 2009) breidde het toepassingsgebied van de 
Waarborgregeling, dat voorheen beperkt was tot kmo‟s, uit tot alle ondernemingen. 
Tussen maart 2009 en het eerste kwartaal van 2011 werd voor 45 verbintenissen 
aangegaan door grote ondernemingen een beroep gedaan op de Waarborgregeling, 
voor een totaal waarborgbedrag van € 14,67 mio. 

3. Het derde urgentiebesluit (16 oktober 2009: “urgentiebesluit ter”) maakte het moge-
lijk de Waarborgregeling in te schakelen voor overbruggingsfinanciering, om onder-
nemingen toe te laten tijdelijke liquiditeitsproblemen door de crisis te overwinnen.  

Tot 31 maart 2011 genieten 183 verbintenissen via het Urgentiebesluit ter van deze 
waarborg voor een totaal bedrag van € 51,8 mio. Meer dan de helft van de verbinte-
nissen hebben betrekking op de verlenging van de duur van het krediet (waarborg-
duur) en/of uitstel van kapitaalsaflossingen. Die kredieten zouden waarschijnlijk opge-
zegd geweest zijn, indien Urgentiebesluit ter de mogelijkheid tot verlenging of uitstel 
niet geboden had. Door de beslissing van 10 juni 2011 integreert de Vlaamse Rege-
ring het eerste en tweede urgentiebesluit in de Waarborgregeling, waardoor deze een 
permanent karakter verkrijgen. Het derde urgentiebesluit is afgeschaft aangezien het 
een echte tijdelijke crisismaatregel betreft [Vlaamse regering, 10 juni 2011] 

 

4a  

Financiële 
middelen 

Er dient een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de financiële engagementen aan-
gegaan door de Vlaamse overheid in het kader van de Waarborgverlening en ander-
zijds de concrete kasbewegingen (uitbetalingen en inkomsten) bij de Vlaamse over-
heid en de PMV-dochter Waarborgbeheer nv. Globaal kan gesteld worden dat de 
finale financiële eindverantwoordelijkheid van de waarborgregeling bij de Vlaamse 
overheid ligt, terwijl de nv Waarborgbeheer de inhoudelijke en uitvoerende taken op 
zich neemt. 

Tabel 22 geeft een overzicht van de oproepen van de Vlaamse overheid voor waar-
borgen verleend aan waarborghouders (= intentie tot financiële engagement door 
Vlaamse overheid). In totaal gaat het sinds 2005 om € 1.200 mio, waarvan € 840 mio 
sinds 2008. De concreet aangegane waarborgen worden in Tabel 24 samengevat: in 
totaal zijn tussen 2005 en 2010 voor € 666 mio effectieve waarborgen aan waarborg-
houders verleend door de Vlaamse overheid, waarvan € 519 sinds 2008. De waar-
borgregeling is door de crisis dan ook duidelijk uitgebreid. Maar: deze bedragen zijn 
enkel engagementen, en dus niet opgenomen in de Vlaamse begroting en/of direct of 
indirect ter beschikking gesteld aan PMV of Waarborgbeheer nv.  
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De financiële middelen Waarborgregeling bestaan in essentie uit twee elementen: 

 Middelen voor de financiering van Waarborgbeheer nv: zie luik 4c 

 Uitgaven (te betalen waarborgen) en inkomsten (premie-inkomsten en gerecupe-
reerde bedragen na uitbetaalde waarborgen): zie luik 4b. 

4b  

Inbreng 
Vlaande-

ren 

De Vlaamse overheid verleent de waarborg en neemt de uitbetaling op zich wanneer 
de waarborghouder (bank) constateert dat de gewaarborgde kredieten niet terugbe-
taald worden. Er zijn tevens twee vormen van inkomsten: a/ premiebijdragen voor elke 
nieuwe aangegane waarborg, en b/ via de banken ontvangen recuperaties uit afgeslo-
ten dossiers. Zie Tabel 26.  

In 2008 lagen de inkomsten iets hoger dan de uitbetalingen, wat vanaf 2009 en vooral 
2010 niet meer het geval is: het aantal uitbetaalde waarborgen stijgt van 89 in 2008 
naar 323 in 2010, wat in 2009 tot € 6,9 en in 2010 € 27,0 mio uitbetalingen leidt. De 
betaalde premies en ontvangen recuperaties stijgen eveneens, maar niet aan hetzelf-
de ritme. In de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap worden onder 
Waarborgbeheer stijgende uitgaven genoteerd: zie Tabel 27, rij 6 (overdrachten aan 
bedrijven69).  

Het nettoresultaat van de Waarborgverlening (uitbetaalde waarborgen min som pre-
mie-inkomsten en ontvangen recuperaties) ligt in 2009 aanzienlijk lager dan de over-
drachten aan bedrijven in de uitgavenbegroting Vlaamse Gemeenschap: € 1,0 mio 
netto verlies tegenover € 8,3 mio overdrachten aan bedrijven in de uitgavenbegroting 
Vlaamse Gemeenschap: zie Tabel 27, 6de en voorlaatste rij.  

In 2010 liggen deze bedragen dichter bij elkaar (€ 17,7 mio en € 17,0 mio). Opvallend 
is dat ook het Hermesfonds70 in 2010 een bijkomende uitgave voor de verliesfinancie-
ring Waarborgregeling op zich neemt (€ 6,6 mio). De voorziene middelen na de eerste 
begrotingscontrole 2011 en de initiële begroting 2012 lijken de stijgende trend in de 
terugbetaling van waarborgen te bevestigen: er wordt geschat dat voor € 21,6 mio 
waarborgen in 2011 dienen uitbetaald, terwijl de totale uitgaven voor de nv Waarborg-
beheer in de initiële begroting 2012 op € 26,0 mio geschat worden71. 

4c  

Middelen 
Waar-

borgbe-
heer nv 

De nv Waarborgbeheer is een volle dochter van PMV72, en staat in voor het uitvoeren-
de en inhoudelijke beheer van de dossiers waarborgverlening, voor rekening van de 
Vlaamse overheid. De jaarrekening bevestigt dat de waarborgen worden uitbetaald 
door de Vlaamse overheid. Ook de andere transacties (betaalde premies, ontvangen 
recuperaties) worden gerealiseerd via rekeningen van de Vlaamse overheid. 

Uit de resultatenrekening 2010 blijkt dat de inkomsten voor bijna 100% bestaan uit 
een beheersvergoeding betaald door het Vlaamse Gewest: € 1.865.000. De kosten 
bestaan uit vergoedingen voor 15 personeelsleden (VTE: 11,9), bijhorende werkings-
kosten en investeringen. De winst voor belastingen bedraagt € 108.837 waarop 
€ 94.396 belastingen betaald worden, zodat een over te dragen winst van € 14.441 
gerealiseerd wordt. Op de actiefzijde van de balans 2010 staan € 1,5 mio geldbeleg-
gingen en € 0,2 mio liquide middelen, en op de passiefzijde € 1,0 mio volgestort kapi-
taal, € 456.827 overgedragen winsten en € 385.252 schulden < 1 jaar.  

                                                

69  De andere uitgaven betreffen vooral de werking van Waarborgbeheer nv: zie luik 4c. 

70  Zie pagina 127 en verder voor meer details. 

71  Het Activiteitenverslag 2010 vermeldt in het woord vooraf dat “het team van Waarborgbeheer enkele actiemo-
gelijkheden onderzoekt om in de toekomst het uitbetalingspercentage te kunnen beperken” (PMV, Waarborg-
beheer, Activiteitenverslag 2010, Brussel, PMV, voorjaar 2011).  

72  De nv Waarborgbeheer houdt ook één aandeel in het Vlaams Innovatiefonds (VINNOF) aan, eveneens een 
onderneming binnen de PMV-groep. 
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5a  

Aangega-
ne waar-
borgen 

Sinds haar introductie in 2005 is het gebruik van de Waarborgregeling jaarlijks toege-
nomen, wat bijkomend versterkt is door de urgentiebesluiten als antwoord op de fi-
nancieel-economische crisis. Tussen 2005 en 2010 (zie Tabel 24) zijn in totaal meer 
dan 5.500 verbintenissen73 (rij [d]) via de Waarborgregeling aangegaan, met een totale 
waarborg van € 666 mio (rij [a]), voor een totaal bankkrediet van € 1.114 mio (rij [b]) 
en investeringen van € 1.507 mio (rij [c]). De hefboomwerking van de waarborgrege-
ling komt neer op: voor elke euro waarborg worden sinds 2005 gemiddeld 2,26 euro 
investeringen uitgevoerd. De versoepeling en verruiming van het toepassingsgebied 
door de crisis is van belang. In 2009 verdubbelt het aantal waarborgen tot € 205 mio, 
en groeit in 2010 tot € 215 mio. Het aantal gewaarborgde dossiers groeit met 11,6 %, 
van 1.495 in 2009 tot 1.668 in 2010. 

De beleidsbrief Economie 2011 vat de resultaten tot en met juni 2011 als volgt samen: 
“Sinds de start tot en met 31 juli 2011 genoten al 4.673 ondernemers van de Waar-
borgregeling, voor een totaalbedrag van € 793 mio in 6.515 verbintenissen. Dankzij 
die waarborgen konden zij bankkredieten krijgen voor in totaal meer dan € 1,3 mia. De 
kredieten die dankzij de Waarborgregeling werden verstrekt, hebben op hun beurt 
voor bijna € 1,8 mia aan investeringen mogelijk gemaakt. Dit betekent dat voor elke 
euro waarborg meer dan 2,2 euro investeringen worden gerealiseerd. Dat wijst op de 
aanzienlijke hefboomwerking van de generieke Waarborgregeling. De verruiming naar 
overbruggingskredieten met het urgentiebesluit ter zorgde tot 30 juni 2011 voor de 
aanmelding van 209 verbintenissen voor een totaal gewaarborgd bedrag van 
€ 62 mio”. 

Het aandeel startende ondernemingen stijgt in 2010 naar 44% van het waarborgbe-
drag en 49% van het aantal verbintenissen. De Waarborgregeling lijkt in de afgelopen 
jaren in het bijzonder voor starters een grotere rol te spelen. De gemiddelde waarborg 
per verbintenis daalt licht: van € 141.844 in 2008 naar 128.897 in 2010. Vooral kmo‟s 
maken gebruik van de Waarborgregeling, wat logisch is gezien grote ondernemingen 
slechts sinds 2009 van de Waarborgregeling kunnen gebruik maken: zie Tabel 23. Het 
aanbod voor leasingcontracten en de ondersteuning bij wegenwerken kent een eerder 
beperkte bijval. De bedrijfstakken industrie, vrije beroepen, groot- en kleinhandel en 
vervoer en opslag (met belangrijke impact van de binnenvaart) maken het meest ge-
bruik van de Waarborgregeling: zie Tabel 25. 

[PMV Waarborgbeheer, Activiteitenverslag 2010, Brussel, PMV, voorjaar 2011] 

 

  

                                                

73  Het Jaarverslag 2010 van PMV nv vermeldt 4.043 ondernemingen: een onderneming kan dus verschillende 
waarborgen bij verschillende financiële instellingen aangaan (PMV, Het abc van PMV, Jaarverslag 2010, 
Brussel, PMV, 17 mei 2011). 
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Tabel 12: Waarborgregeling, oproepen Vlaamse gemeenschap en maximumbedragen 

waarborgen74 (PMV, Waarborgregeling, opgevraagde informatie) 

Datum 
oproep 

Nr 
op-

roep 

Maximumbe-
drag (in €) 

Datum toe-
kenning 

Startdatum 
gebruiks-
periode 

Einddatum 
gebruiksperio-

de 

2
de

 Waar-
Waar-

borgbe-
sluit 

3
de

 Waar-
Waar-

borgbe-
sluit 

4
de

 Waar-
Waar-

borgbe-
sluit 

KMO GO 

18/04/05 1 80.000.000 29/06/05 1/07/05 31/03/06 OK 
  

OK 
 

27/06/05 2 70.000.000 20/07/05 25/07/05 24/07/06 OK OK 
 

OK 
 

9/05/06 3 60.000.000 28/06/06 30/06/06 29/06/07 OK OK 
 

OK 
 

12/12/06 4 30.000.000 29/01/07 31/01/07 29/06/07 OK OK 
 

OK 
 

8/05/07 5 120.000.000 26/06/07 30/06/07 30/06/10 OK OK 
 

OK 
 

7/02/08 6 110.000.000 20/03/08 1/04/08 30/06/10 OK OK 
 

OK 
 

9/10/08 7 130.000.000 8/12/08 1/02/09 30/06/10 OK OK 
 

OK 
 

7/05/09 8 80.000.000 6/07/09 1/07/09 30/06/10 OK OK OK OK 
 

7/05/09 9 180.000.000 6/07/09 1/07/09 30/06/10 OK 
 

OK 
 

OK 

29/10/09 10 39.000.000 25/11/09 1/01/10 30/06/10 OK OK OK OK 
 

29/10/09 11 1.000.000 25/11/09 1/01/10 30/06/11 OK 
 

OK 
 

OK 

11/02/10 12 300.000.000 1/04/10 16/04/10 30/06/11 OK OK OK OK 
 

Som 2005 - 
juni 2011 

 1.200.000.000         

Som 2008 - 
juni 2011 

 840.000.000         

jul/11 13 250.000.000 
 

3/10/11 31/12/12 OK OK OK OK 
 

jul/11 14 25.000.000 
 

3/10/11 31/12/12 OK 
 

OK 
 

OK 

 

Tabel 13: Waarborgregeling: waarborgen per grootte doelonderneming en per Waar-

borgbesluit, in 2010 (PMV Waarborgbeheer, Activiteitenverslag 2010)  

 Waarborgbedrag  In % totaal 
Aantal verbin-

tenissen In % totaal 
Gemiddelde waarborg-
bedrag per verbintenis 

KMO 209.071.252,73 97,0% 1.642 98,4% 127.327,19 

  Gewone regeling (Waarborgbesluit 2) 207.598.215,23 96,3% 1.631 97,8% 127.282,78 

  Openbare werken (Waarborgbesluit 3) 328.750,00 0,2% 6 0,4% 54.791,67 

  Leasing (Waarborgbesluit 4) 1.144.287,50 0,5% 5 0,3% 228.857,50 

Grote onderneming (GO) 6.408.400,00 3,0% 26 1,6% 246.476,92 

  Gewone regeling (Waarborgbesluit 2) 6.092.500,00 2,8% 25 1,5% 243.700,00 

  Leasing (Waarborgbesluit 4) 315.900,00 0,1% 1 0,1% 315.900,00 

Totaal 215.479.652,73 100,0% 1.668 100,0% 129.184,44 

                                                

74  De lijst geeft de definitieve geldigheidsperiodes van de oproepen weer, wat impliceert: in een aantal gevallen 
na verlenging van de oorspronkelijke geldigheidsperiode.  



Advies doorgroei van ondernemingen 

90 

 Waarborgbedrag  In % totaal 
Aantal verbin-

tenissen In % totaal 
Gemiddelde waarborg-
bedrag per verbintenis 

  Gewone regeling (Waarborgbesluit 2) 213.690.715,23 99,2% 1.656 99,3% 129.040,29 

  Openbare werken (Waarborgbesluit 3) 328.750,00 0,2% 6 0,4% 54.791,67 

  Leasing (Waarborgbesluit 4) 1.460.187,50 0,7% 6 0,4% 243.364,58 

 

Tabel 14: Waarborgregeling, gerealiseerde waarborgen van ondernemingskredieten75, 

2005 tot 2010 (PMV Waarborgbeheer, Activiteitenverslag 2010) 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
sinds 
2005 

sinds 
2008 

Waarborgbedrag  [a] € mio 10 59 78 100 204 215 666 519 

Kredietbedrag  [b] € mio 18 101 128 180 334 353 1114 867 

Investeringsbedrag  [c] € mio 24 128 160 240 454 501 1507 1195 

Hefboomeffect waarborg  [c] / [a]  2,40 2,17 2,05 2,40 2,23 2,33 2,26 2,30 

Verhouding waarborgbedrag / krediet-
bedrag  [a] / [b] % 55,6% 58,4% 60,9% 55,6% 61,1% 60,9% 59,8% 59,9% 

Nieuwe verbintenissen  [d] aantal 246 780 684 705 1495 1668 5578 3868 

Gemiddelde waarborg per nieuwe 
verbintenis  [a] / [d]  € 40.650 75.641 114.035 141.844 136.455 128.897 119.398 134.178 

Gemiddelde duur
76

 van de waarborg, in 
jaar  [i] jaar    5,91 5,19 4,96  5,22 

Waarborgbedrag starters  [e] € mio 3 22 30 34 79 94 262 207 

Verbintenissen starters  [f] aantal 65 258 338 351 687 817 2516 1855 

Aandeel starters in totale waarborgbe-
drag  [e] / [a] % 30,0% 37,3% 38,5% 34,0% 38,7% 43,7% 39,3% 39,9% 

Gemiddelde waarborg starters  [e] / [f] € 46.154 85.271 88.757 96.866 114.993 115.055 104.134 111.590 

Aandeel starters in totaal aantal ver-
bintenissen  [f] / [d] % 26,4% 33,1% 49,4% 49,8% 46,0% 49,0% 45,1% 48,0% 

Waarborgbedrag niet-starters  [g] € mio 7 37 48 66 125 121 404 312 

Verbintenissen niet-starters  [h] aantal 181 522 346 354 808 851 3062 2013 

Gemiddelde waarborg niet-starters  [g] 
/ [h] € 38.674 70.881 138.728 186.441 154.703 142.186 131.940 154.993 

 

                                                

75  Deze cijfers zijn identiek aan de cijfers in de toelichting “Herstel het vertrouwen” door Bart De Smet (PMV) op 
de VESOC-werkgroep van 23 maart 2011. 

76  Het synthesecijfer sinds 2008 is het gewogen gemiddelde van duur X aantal verbintenissen op jaarbasis. 



Advies doorgroei van ondernemingen 

91 

Tabel 15: Waarborgregeling: waarborgbedrag per bedrijfstak, 2008 tot 2010 (PMV 

Waarborgbeheer, Activiteitenverslag 2010) 

 

2008 in % 2009 in % 2010 in % Som in % 
groei 2010 / 
2008 (= 100) 

Industrie 9,5 9,5% 21,5 10,6% 34,1 15,8% 65,1 12,5% 358,9 

Vrije beroepen 8 8,0% 28,5 14,0% 28,7 13,3% 65,2 12,6% 358,8 

Groothandel 6 6,0% 26,7 13,1% 26,9 12,5% 59,6 11,5% 448,3 

Banken en verzekeringen 5,9 5,9% 23,5 11,5% 24,3 11,3% 53,7 10,3% 411,9 

Kleinhandel 10,3 10,3% 20,3 10,0% 22,7 10,5% 53,3 10,3% 220,4 

Bouw 3,5 3,5% 14,5 7,1% 16,1 7,5% 34,1 6,6% 460,0 

Horeca 7,1 7,1% 16,4 8,1% 15,4 7,1% 38,9 7,5% 216,9 

Vervoer en opslag 35,6 35,6% 13,8 6,8% 12,1 5,6% 61,5 11,8% 34,0 

Overige diensten 4,3 4,3% 9,7 4,8% 8,8 4,1% 22,8 4,4% 204,7 

Automobiel 1,4 1,4% 6,8 3,3% 8,6 4,0% 16,8 3,2% 614,3 

Informatie en communicatie 3,4 3,4% 10,8 5,3% 7,9 3,7% 22,1 4,3% 232,4 

Administratieve en ondersteunende diensten 2,9 2,9% 7,0 3,4% 7,9 3,7% 17,8 3,4% 272,4 

Kunst, amusement en recreatie 2,3 2,3% 4,1 2,0% 1,8 0,8% 8,2 1,6% 78,3 

Totaal 100,1 100,0% 203,5 100,0% 215,5 100,0% 519,1 100,0% 215,3 

 

Tabel 16: Waarborgregeling, ontvangen premies, betaalde waarborgen en ontvangen 

recuperaties77, 2005 tot 2010 (PMV Waarborgbeheer, Activiteitenverslag 

2010; De Smet, Bart (PMV), Toelichting “Herstel het vertrouwen”, SERV, 

VESOC-werkgroep, 23 maart 2011)  

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ontvangen premies  [a] € 
   

3.049.770,14 4.878.658,00 5.098.838,00 

Uitbetaalde waarborgen  [b] € 
  

-1.000.000,00 -4.155.842,17 -6.906.998,15 -26.980.215,39 

Ontvangen recuperaties  [c] € 
   

1.138.423,55 1.036.726,61 4.205.063,56 

Netto winst of verlies  [b] – [a+c] € 
   

32.351,52 -991.613,54 -17.676.313,83 

Uitbetaalde waarborgen  [d] aantal 0 3 33 89 180 323 

Boekingen ontvangen recuperaties  [e] aantal   15 109 342 573 

Gemiddelde uitbetaalde waarborg per dossier  
[b] / [d] € 

   -46.694,86 -38.372,21 -83.530,08 

Verhouding uitbetaalde waarborgen [d] / 
aantal nieuwe verbintenissen (Tabel 24, rij [d]) % 0,00% 0,38% 4,82% 12,62% 12,04% 19,36% 

Gemiddelde ontvangen recuperatie per boe-
king  [c] / [e] € 

   

10.444,25 3.031,36 7.338,68 

Bruto uitbetaling binnen 2 tot 3 jaar na toe-
% 4,3% 3,9% 3,0% 3,8% 3,1% 11,1% 

                                                

77  Voor de ontvangsten in 2009 en 2010 volgen we de cijfers van het Activiteitenverslag 2010, die licht afwijken 
van de cijfers in de VESOC-toelichting door Bart De Smet (PMV) op 23 maart 2011.  
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 

kenning  [f] 

Bruto uitbetaling binnen 3 tot 4 jaar na toe-
kenning  [g] % 5,9% 0,5% 2,0% 3,2% 2,9% 11,6% 

Verhouding ontvangen premies [a] / waar-
borgbedrag (Tabel 24, rij [a]) %    3,05% 2,39% 2,37% 

Verhouding uitbetaalde waarborgen [b] / 
waarborgbedrag (Tabel 24, rij [a]) %    4,16% 3,39% 12,55% 

Verhouding netto resultaat (rij 4: [b] – [a+c]) / 
waarborgbedrag (Tabel 24, rij [a])     -0,03% 0,49% 8,22% 

 

Tabel 17: Vlaamse Gemeenschap, initiële en definitieve uitgavenbegrotingen, Waar-

borgbeheer (WBB) en uitgaven Hermesfonds voor Waarborgbeheer, 2009 

tot initiële begroting 2012, in duizend euro78  

 

Initieel 
2009 

Uitvoering 
2009 

Initieel 
2010 

Uitvoering 
2010 

Initieel 
2011 

BC 1 
2011 

Initieel 
2012 

WBB: SOM UITGAVEN 6.290 10.679 5.897 18.836 14.829 23.436 26.044 

WBB: lonen (a) 1.072 1.096 1.196 1.144 1.295 1.295 1.322 

WBB: werkingsmiddelen (b) 703 1.203 689 693 549 534 621 

WBB: investeringen (c)  142 37 15 40 33 55 118 

WBB: som zonder overdrachten (d = a+b+c) 1.917 2.336 1.900 1.877 1.877 1.884 2.061 

WBB: overdrachten aan bedrijven (e)  4.373 8.343 3.997 16.959 12.952 21.552 23.983 

p. m. WBB: dotaties (= inkomsten) 6.238 10.655 5.862 18.824 14.794 23.399 26.019 

WBB: ESR-uitgaven  (d + e) 6.290 10.679 5.897 18.836 14.829 23.436 26.044 

HERMES: verliesfinanciering Waarborgver-
lening (overdrachten aan bedrijven) 

   6.600    

TOTAAL: ESR-uitgaven bij verschillende 
instellingen 

6.290 10.679 5.897 25.436 14.829 23.436 26.044 

P.m. uitbetaalde waarborgen (Tabel 26, rij 
[b]) 

 -6.907  -26.980    

P.m. uitbetaalde waarborgen min inkom-
sten (Tabel 26, rij 4) 

 -992  -17.676    

 

  

                                                

78  De totale (betaalde) uitgaven door Waarborgbeheer (eerste rij) voor 2009 betreffen € 10,7 mio (uitvoering 
2009), en niet € 6,3 mio + € 10,7 mio = € 17,0 mio. Voor 2011 kunnen de uitgaven Vlaamse Gemeenschap 
voor de Waarborgregeling na de eerste begrotingscontrole geraamd worden op € 23,4 mio, waarvan 
€ 21,6 mio terugbetaalde waarborgen (6

de
 rij: overdrachten aan bedrijven). 
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4. Waarborgregeling via Gigarant nv 

1a  

Actor 

1b  

Instrument 

1c  

Doelgroep 

1d  

Fase innovatiecyclus 

1e  

Oprichting 

1f  

Analyse 

PMV Gigarant nv Waarborgen 
> € 1,5 mio 

Bedrijven in crisis (fase 1); 
groeifinanciering (fase 2) 

April 2009  Juni 2011 

 

2a  

Korte be-
schrijving  

Gigarant nv werd tijdens de economische crisis in 2009 opgericht om ad hoc crisis-
waarborgen toe te kennen aan bedrijven die niet in aanmerking komen voor de gene-
rieke Waarborgregeling. Gigarant is een instrument voor kmo‟s en grote ondernemin-
gen die behoefte hebben aan kredietwaarborgen boven de anderhalf miljoen euro. 

Fase 1: de economische crisis verhoogt wereldwijd de economische onzekerheid, en 
dus ook de kredietverleningsrisico‟s, waardoor gezonde bedrijven de gevolgen van 
deze kredietcrisis voelen wanneer ze bij een bank aankloppen voor een lening. De 
oorspronkelijke waarborgregeling via Gigarant loopt van april 2009 tot december 2010, 
en sluit aan bij de tijdelijke communautaire kaderregeling van de EU inzake staats-
steun ter stimulering van de toegang voor ondernemingen tot financiering tijdens de 
financieel-economische crisis. Doel is om intrinsiek gezonde kmo‟s en grote onderne-
mingen toegang tot financieringsmiddelen te verschaffen. Deze waarborgregeling be-
reikt haar oorspronkelijke einddatum op 31 december 2010. 

Fase 2: vanaf de economische heropleving medio 2010 wordt duidelijk dat onderne-
mingen een nood aan bijkomende financiële ondersteuning hebben, in het kader van 
hun groeifinanciering. Vanaf februari 2011 (decreetwijziging op 23 december 2010; 
besluit VR van 4 februari 2011) wordt de waarborgregeling voor onbeperkte tijd ver-
lengd. De waarborgregeling heet voortaan: „ad-hocwaarborgregeling voor kmo‟s en 
grote ondernemingen in Vlaanderen‟. 

Ook wordt getracht het instrument gericht in te zetten om de impact van de toekomsti-
ge Basel III-normering op het kredietbeleid van financiële instellingen naar kmo‟s en 
grote ondernemingen in Vlaanderen op te vangen79.  

Voor meer informatie: www.pmv.eu  Diensten  Gigarant. 

 

3a  

Werkwijze 
waarborg-
regeling  

a/ Een Gigarantwaarborg wordt toegekend in het kader van een lening (investering of 
werkkapitaal) door een financiële instelling (kredietverlener) aan een doelonderneming 
(bedrijf dat lening aangaat), voor een krediet: 

 in euro; 

 toegekend aan kmo‟s of grote ondernemingen die op het moment van toekenning 
niet in moeilijkheden zijn, en niet actief zijn in de sectoren visserij en landbouw; 

 die strekt tot een investering op het grondgebied van het Vlaams gewest, of tot de 
financiering van activiteiten van een exploitatiezetel liggend op het grondgebied 
van het Vlaams gewest; 

 waarvan de beschikbaar gestelde middelen niet mogen aangewend worden om 
rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding te betalen aan de aandeelhouders 

                                                

79  In de toelichting van de raad van bestuur bij het Jaarverslag 2010 wordt gesteld: “Nu al maken de banken 
gebruik van de mogelijkheid om de door Gigarant gewaarborgde kredieten als onderpand te gebruiken om 
zich te herfinancieren bij de ECB/NBB” (Gigarant nv, Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 
2010 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 7 juni 2011, voorjaar 2011). 

http://www.pmv.eu/
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of het management van de onderneming (tenzij op basis van bestaande marktcon-
forme overeenkomsten). 

b/ Een waarborg kan worden toegekend tot maximum 80% van het betrokken krediet. 

c/ Wanneer de gevraagde waarborg groter is dan € 10 mio dan wel 75% of meer van 
het totale krediet bedraagt (max: 80%), is een voorafgaande goedkeuring door de 
Vlaamse Regering vereist. 

d/ Voor het verlenen van de waarborg wordt een waarborgpremie door de doelonder-
neming aan Gigarant betaald, die zich in 2009 en 2010 gemiddeld iets onder 1% van 
het gewaarborgde bedrag situeert (zie kolom [a] in Tabel 31). 

e/ De doelonderneming verbindt zich tot een tewerkstellingsverbintenis. 

[Gigarant nv, Voorwaarden, PMV-website] 

3b  

Werkwijze 
Gigarant 

Aangezien Gigarant voor haar prijszetting valt onder de strikte Europese prijszettings-
richtlijnen80, en in tegenstelling tot de generieke Waarborgregeling winstgevend moet 
zijn, heeft het instrument voornamelijk relevantie voor ondernemingen met een realis-
tisch businessplan en een tijdelijk financieringsprobleem, waarbij het onderliggend 
risico te hoog is voor de banken. Voorts kan elke onderneming de waarborg steeds 
voortijdig kosteloos beëindigen, wanneer het voor de bank terug aanvaardbaar is om 
zonder de overheidswaarborg van Gigarant door te gaan. 

Door de aard van de activiteiten (waarborgen van kredieten die zonder deze waarborg 
niet of in ieder geval moeilijker verleend worden) neemt Gigarant een risico op zich, 
dat tot op zekere hoogte gedeeld wordt met de kredietverlener (bank). De basisprinci-
pes van de werking zijn: 

 De kredietverlener deelt steeds pro rata in het verlies, en dient de eerste lijnopvol-
ging van het dossier te verzorgen. 

 Gigarant deelt steeds pro rata in de zekerheden die de kredietverlener vestigt voor 
het door Gigarant gewaarborgde krediet; Gigarant analyseert elke waarborgaan-
vraag ten gronde (los van de bank), en treedt op als actieve onderhandelingspartij. 

 Jaarlijks worden alle uitstaande waarborgdossiers in de RVB geanalyseerd, en 
worden zo nodig acties ondernomen. 

 Bij een negatieve ontwikkeling wordt Gigarant door de bank op de hoogte gehou-
den (contractueel bedongen), en zijn aanpassingen aan de kredietovereenkomst 
niet mogelijk zonder toestemming van Gigarant. Ook attesteert de kredietverlener 
jaarlijks haar interne rating voor het dossier, haar inschatting van de probability of 
default81 op 1 jaar, en de overeenkomstige S&P-rating. 

 Gigarant legt voor elke waarborg een (boekhoudkundige) voorziening aan, die als 
volgt berekend wordt: uitstaande waarborgbedrag * probability of default (geattes-
teerd door bank) * resterende looptijd in jaren, wat dus uiteraard jaarlijks herbere-
kend wordt. 

 De RVB kan bijkomende voorzieningen aanleggen indien het dat aangewezen 
acht. 

 Gigarant nv wordt beheerd door PMV nv, overeenkomstig een dienstverlenings-
overeenkomst (tussen PMV en de Vlaamse overheid) van 25 november 2009. 

 Gigarant nv treedt op als actieve onderhandelingspartner (naast de bank) die in 
elk dossier tracht in te schatten of de continuïteit van de onderneming realistisch is 

                                                

80  Bedoeld is: een volledig marktconforme werking. De generieke waarborgregeling is onderworpen aan de zo-
genaamde de minimisregeling voor staatssteun (zie hoger).  

81  Probability of default: kans dat de doelonderneming (lener) in het komende jaar haar lening niet terugbetaalt. 
De kredietverlener (= de bank, en dus niet Gigarant of PMV) maakt deze inschatting. 



Advies doorgroei van ondernemingen 

95 

en/of het kredietaanbod billijk en verantwoord is. 

 Gigarant nv heeft geen eigen personeel in dienst, en huurt (insourcing) de nodige 
werkkracht in bij PMV aan marktconforme voorwaarden, zoals voorzien in de 
dienstverleningsovereenkomst. 

[Gigarant nv, Rapport boekjaar 2010 voor externe toezichthouders, 17 mei 2011; Gi-
garant nv, Jaarverslag 2010, via NBB; documenten op de PMV-website] 

 

4a Finan-
ciële mid-
delen Gi-

garant  

Gigarant nv werd op 24 april 2009 opgericht, met een kapitaal van € 300 mio. Er is 
sinds de start geen kapitaalverhoging doorgevoerd. In het Jaarverslag 200982 van 
PMV nv wordt dit als volgt samengevat: “Gigarant nv is een nieuw initiatief van de 
Vlaamse regering en werd opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 300 mil-
joen euro. Gigarant verstrekt waarborgen op bankkredieten ten gunste van onderne-
mingen die niet in aanmerking komen voor de generieke Waarborgregeling, beheerd 
door Waarborgbeheer nv. PMV tekende in op één aandeel in Gigarant en staat in voor 
het volledige beheer van de vennootschap en haar activiteiten”. 

Dus, de Vlaamse overheid heeft Gigarant nv opgericht, is voor meer dan 99% recht-
streeks eigenaar en levert het kapitaal, terwijl de onderneming door PMV in naam en 
voor rekening van de Vlaamse overheid beheerd wordt. Gigarant beschikt over een 
decretale continuïteitsverbintenis van de Vlaamse overheid zolang het waarborgbud-
get van € 1,5 mia niet overschreden wordt (= maximaal kan Gigarant borg staan voor 
€ 1,5  mia). 

[Gigarant nv, Rapport boekjaar 2010 voor externe toezichthouders, 17 mei 2011; Gi-
garant nv, Jaarrekening 2010, via NBB] 

4b  

Inbreng 
Vlaande-

ren 

Het startkapitaal van Gigarant nv (€ 300 mio) bestaat volledig uit een inbreng van de 
Vlaamse overheid.  

Dit bedrag was opgenomen in de begroting 2009 van de Vlaamse Gemeenschap.  

 

5a  

Aangega-
ne waar-
borgen 

Tot eind 2010 lag de focus voornamelijk op de ondersteuning van bedrijven die hinder 
ondervonden van de crisis. Sedert de verlenging in februari 2011 ligt de focus op het 
ondersteunen van groeifinanciering in die gevallen waar de bank wat extra hulp kan 
gebruiken om haar risico-encour (totaal uitstaand risico) op de kredietnemer in te dij-
ken. 

In de toekomst wil het instrument een rol spelen om de impact van de Basel III-
richtlijnen op de banken en hun kredietverlening aan ondernemingen83 te minimalise-
ren: “mettertijd zal Gigarant ook meer en meer in het licht van Basel III worden inge-
schakeld, rekening houdend met de aankomende liquidity ratio en de net stable fun-
ding ratio die vanaf 2018 van kracht worden en waarvoor vanaf 2012 de eerste 
stresstesten zullen plaatsvinden” (Gigarant nv, Jaarverslag van de raad van bestuur 

                                                

82  PMV, Verslag van de Raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 28 april 2010. 
In: PMV, het 123 van PMV. Jaarverslag, PMV, voorjaar 2010 (pagina 11). 

83  De Basel III-richtlijnen voorzien onder andere dat banken en financiële instellingen een groter deel van hun 
eigen vermogen intern aanhouden („liquidity ratio‟ en „net stable funding ratio‟), wat kan impliceren dat hun be-
reidheid tot het verlenen van kredieten aan ondernemingen kan verminderen. Deze richtlijnen focussen onder 
andere op het beperken van het “hefboom”-effect van banken: het aangaan van leningen (en andere vormen 
van aantrekken kapitaal) door banken met hun eigen vermogen als onderpand, met de bedoeling dat de ge-
leende middelen belegd worden in financiële producten en markten met een hogere return dan de kosten voor 
de lening.  
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over het boekjaar 2010 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden 
op 7 juni 2011, via NBB). 

Tot en met maart 2011 zijn in totaal 12 waarborgen bij kredieten aan doelondernemin-
gen verleend (dan wel wordt de waarborg onderzocht), voor een totale waarborgverle-
ning (= som alle waarborgverleningen bij start waarborg) van € 403 mio en een totale 
kredietverlening van € 702 mio (zie Tabel 29 en Tabel 31) [afwijking tussen totale 
waarborgen in beide tabellen wordt onderzocht]. Er zijn nog 4 dossiers hangende 
waarvan de realisatie niet vaststaat, wat het totaal potentieel op 16 brengt.  

Uit de toelichting door Bart De Smet (PMV) op de VESOC-werkgroep van 23 maart 
2011 blijkt dat 5 waarborgen door Gigarant bijkomend goedgekeurd zijn maar dat het 
aanbod niet aanvaard is door de tegenpartij, voor een totaal waarborgbedrag van 
€ 84 mio (€ 167,5 mio kredietbedrag). Tevens wordt aangegeven dat 6 aanvragen 
voor waarborgen afgekeurd zijn, voor een waarborgbedrag van € 5,0 mio (€ 6,2 mio 
kredietbedrag). Op het einde van 2010 bedraagt de som van de uitstaande waarbor-
gen € 342,6 mio, zijnde 22,8% van het theoretische maximum (€ 1.500 mio). Uit de-
zelfde toelichting blijkt dat 9 van de 12 gerealiseerde dossiers betrekking hebben op 
kredietherschikkingen en de drie andere op investeringen, dit laatste voor in totaal 
€ 196,2 mio. De identiteit van de doelondernemingen wordt door Gigarant niet vrijge-
geven. Uit berichten in de media kan afgeleid worden dat onder andere Volvo Cars 
Gent en Alfacam van de waarborgregeling hebben gebruik gemaakt. In de 9 onder-
nemingen met gerealiseerde waarborgen wordt in 2010 een tewerkstellingsgarantie 
van 6.688 VTE gerapporteerd (toelichting Bart De Smet). 

De Beleidsbrief Economie 2011 vat de meest recente situatie als volgt samen: “Per 
einde maart 2011 had Gigarant informele gesprekken gevoerd met een 75-tal bedrij-
ven. Daarvan hebben 27 bedrijven tot dusver een waarborgaanvraag ingediend, 
waarvan er 19 werden goedgekeurd, goed voor een waarborgbedrag van € 509 mio 
en een totaal kredietbedrag van € 899 mio. Bij het gros van de ingediende dossiers 
heeft de interventie van Gigarant tot een oplossing geleid, wat niet noodzakelijk bete-
kent dat hiervoor steeds daadwerkelijk een waarborg van Gigarant afgeleverd werd. 
Per einde juni 2011 werden dertien waarborgen effectief gerealiseerd, goed voor een 
totaal van € 428 mio aan toegekende waarborgen die € 736 mio aan kredieten moge-
lijk maakten. Vandaag, met inachtneming van al doorgevoerde kapitaaldelgingen, 
heeft Gigarant een uitstaand risico van € 291 mio” (Beleidsbrief Economie 2011). 

[Gigarant nv, Rapport boekjaar 2010 voor externe toezichthouders, 17 mei 2011; De 
Smet, Bart (PMV): Toelichting “Herstel het vertrouwen”, SERV, VESOC-werkgroep, 23 
maart 2011] 

5b Finan-
ciële re-
sultaten 

In een synthese van de resultatenrekening van Gigarant kan een onderscheid ge-
maakt worden tussen kasbewegingen (inkomsten en uitgaven geregistreerd op de 
rekening) en de inschatting van de financiële risico‟s verbonden aan de waarborgver-
lening, waarvoor voorzieningen aangelegd worden (zie Tabel 31): 

 In 2010 zijn € 5,3 mio effectieve inkomsten gerealiseerd (rij [a]), bestaande uit 
€ 1,4 mio geïnde waarborgpremies en € 3,9 mio financiële opbrengsten (rente-
inkomsten uit beleggingen).  

o T.o.v. het totaal aan beschikbare middelen (meer dan € 300 mio) impliceert 
dat laatste cijfer een rendement van 1,3 à 1,4% op jaarbasis. 

 De effectieve uitgaven bedragen € 1,2 mio (rij [b]), wat vooral de vergoeding van 
diensten geleverd door PMV nv betreft. 

 De kasbewegingen resulteren in een positief resultaat (rij [c]): € 4,1 mio. 

 De risico‟s verbonden aan de waarborgverlening worden via voorzieningen in de 
boeken (rij [d]) opgenomen: één waarborg (€ 2,6 mio) is aan 100% opgenomen (= 
men gaat ervan uit dat de lener het krediet niet kan terugbetalen, zodat de krediet-
verlener een beroep zal doen op de waarborg van Gigarant), terwijl voor de ande-
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re dossiers een voorziening berekend wordt op basis van de kans dat het krediet 
niet terugbetaald wordt (probability of default rate). In totaal zijn einde 2010 voor 
€ 13,3 mio voorzieningen in de balans 2010 aangelegd, waarvan € 10,1 mio nieu-
we (resultatenrekening). Einde 2009 waren voor € 13,3 mio - € 10,1 mio = 
€ 3,2 mio voorzieningen aangelegd. 

o Het totaal aan voorzieningen 2010 (€ 13,3 mio) verschilt aanzienlijk van de 
geïnde waarborgpremies 2010 (€ 1,4 mio) en de theoretische waarborg-
premies 2010 op jaarbasis (€ 3,3 mio).  

o Het Jaarverslag benadrukt dat de voorzieningen voor de ganse levensduur 
van de afgeleverde waarborgen aangelegd worden, terwijl de premies jaar-
lijks worden geboekt. In de toekomst worden nog premies ontvangen terwijl 
de aangegane waarborgen inclusief de voorzieningen niet veranderen. 

 Het eindresultaat (rij [e]) is een verlies in 2010 van € 4,1 mio (kasbewegingen) - 
€ 10,1 mio (nieuwe voorzieningen) = - € 6,0 mio. 

 

Op 31/12/10 heeft de onderneming een balans (Tabel 30) ter waarde van € 310,8 mio, 
waarvan (langs de actiefzijde) € 277,9 mio geldbeleggingen en € 31,6 mio liquide mid-
delen (op zicht-, spaar- en termijnrekeningen bij Belgische financiële instellingen). Het 
eigen vermogen is aanzienlijk: € 300 mio startkapitaal - € 6,8 mio overgedragen ver-
lies in 2009 en 2010 = € 293,2 mio. Dit verlies betreft in hoge mate de geschetste 
voorzieningen. 

[Gigarant nv, Rapport boekjaar 2010 voor externe toezichthouders, 17 mei 2011; Gi-
garant nv, Jaarverslag 2010, via NBB] 

 

Tabel 18: Gigarant nv, synthese resultatenrekening 2009 en 2010 (Gigarant nv, Rap-

port boekjaar 2010 voor externe toezichthouders, 17 mei 2011; Gigarant nv, 

Jaarverslag 2010, via NBB) 

 2010  2009  Som  

kasbewegingen in  [a] 5.283.314 
 

3.310.369  8.593.683  

ontvangen waarborgpremies    
 

1.391.818  57.795  1.449.613 

financiële opbrengsten beleggingen    
 

3.891.496  3.211.864  7.103.360 

andere bedrijfsopbrengsten   0  40.710  40.710 

kasbewegingen uit  [b] -1.200.959 
 

-798.395  -1.999.354  

diensten en diverse goederen  
 

-1.023.137  -642.742  -1.665.879 

andere bedrijfskosten  
 

-177.633  -155.573  -333.206 

financiële kosten  
 

-189  -80  -269 

kasbewegingen som  [c] 4.082.355 
 

2.511.974  6.594.329  

voorzieningen waarborgdossiers  [d] -10.127.817 
 

-3.216.705  -13.344.522  

waarborgvoorziening 100%  
 

-2.625.000     

waarborgvoorziening o.b.v. probabi-
lity of default rate   

-7.502.817     

netto resultaat  [e] -6.045.462 
 

-704.731  -6.750.193  
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Tabel 19: Gigarant nv, overzicht aangegane waarborgen tot april 201184 (Gigarant nv, 

Rapport boekjaar 2010 voor externe toezichthouders, 17 mei 2011) 

aanvragen aantal 
oorspronkelijk waar-

borgbedrag kredietbedrag 
gemiddelde verhouding waar-

borg / krediet 

in onderzoek 3 5,6 7,5 74,7% 

gerealiseerd 9 397,6 694,7 57,2% 

TOTAAL 12 403,2 702,2 58,1% 

Goedgekeurd maar nog hangende 4 23,8 32,6 73,0% 

TOTAAL inclusief hangende dossiers 16 427,0 734,8 58,1% 

 

Tabel 20: Gigarant nv, synthese balans 2009 en 2010 (Gigarant nv, Rapport boekjaar 

2010 voor externe toezichthouders, 17 mei 2011; Gigarant nv, Jaarverslag 

2010, geconsulteerd via de Balanscentrale NBB) 

[actief] 2010 2009 [passief] 2010 2009 

Vorderingen 584.344 522.489 Eigen vermogen 293.249.806 299.295.268 

Geldbeleggingen 277.930.612 100.000.000 Kapitaal 300.000.000 300.000.000 

Liquide middelen 31.620.407 200.919.960 
Overgedragen 

winst/verlies -6.750.194 -704.732 

   Voorzieningen 13.344.522 3.216.705 

   Schulden < 1 jaar 1.060.362 591.824 

Overlopende reke-
ningen 617.347 3.282.818 Overlopende rekeningen 3.098.020 1.621.470 

TOTAAL 310.752.710 304.725.267 TOTAAL 310.752.710 304.725.267 

 

                                                

84  Dit is hoger dan het totaal van de kredieten gewaarborgd in april 2011, aangezien één waarborg in de loop 
van 2010 afliep. Ook kan een waarborg in de loop van de tijd dalen omdat het gewaarborgde krediet gedeelte-
lijk terugbetaald is, of omdat de bank (kredietverlener) het niet langer nodig acht om het krediet onder de 
waarborgregeling van Gigarant te brengen. 
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Tabel 21: Gigarant nv, overzicht gerealiseerde waarborgen per einde 2010 (Gigarant nv, Rapport boekjaar 2010 voor externe toezicht-

houders, 17 mei 2011) 

  

initieel waar-
borgbedrag 

waarborgbedrag 
op 31/12/10 

waarborgpremie, 
in %  [a] 

waarborgpremie 
op jaarbasis 

waarborgpremie 
geïnd in 2010 van tot 

voorziening op 
31/12/10  

voorziening, in % 
waarborgbedrag 

2009 doss 1 50.000.000 0 0,55% 275.000 

 

okt/09 okt/10 0 

 2009 doss 2 75.000.000 (zie 2010) 1,23% 922.500 

 

dec/09 dec/14 (zie 2010) 

 

  

125.000.000 

 

0,96% 1.197.500 

     2010 doss 2 72.272.760 70.488.760 0,77% 556.500 

 

dec/09 dec/14 985.607 1,40% 

2010 doss 3 1.500.750 1.400.577 4,73% 70.985 

 

mrt/10 sep/13 220.212 15,72% 

2010 doss 4 1.530.000 1.530.000 1,50% 22.950 

 

mrt/10 mrt/15 102.326 6,69% 

2010 doss 5 4.500.000 4.500.000 0,80% 36.000 

 

apr/10 apr/15 73.272 1,63% 

2010 doss 6 2.625.000 2.625.000 2,00% 52.500 

 

jun/10 nov/11 2.625.000 100,00% 

2010 doss 7 4.068.750 3.729.688 2,00% 81.375 

 

jun/10 jun/15 262.840 7,05% 

2010 doss 8 178.200.000 178.200.000 0,68% 1.211.760 

 

dec/10 dec/15 5.215.935 2,93% 

2010 doss 9 80.200.000 80.200.000 1,57% 1.259.140 

 

dec/10 aug/15 3.859.330 4,81% 

  

344.897.260 342.674.025 0,95% 3.291.211 1.391.818 

  

13.344.522 3,89% 

2011 doss 10 3.302.000 

 

0,80% 26.416 

     2011 doss 11 16.400.000 

 

6,30% 1.033.200 

     2011 doss 12 1.500.000 

 

2,00% 30.000 

     

  

21.202.000 

 

5,14% 1.089.616 

     

 

sinds 2009 418.826.500 
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5. Groeimezzanine 

1a  

Actor 

1b  

Instrument 

1c  

Doelgroep 

1d  

Fase innovatiecyclus 

1e  

Oprichting 

1f  

Analyse 

PMV Groeimez-
zanine 

Gazellen Snelgroeiende ondernemin-
gen (gazellen) 

Voorjaar 
2009 

Juni 2011 

 

2a  

Korte be-
schrijving  

Snelgroeiende ondernemingen (“gazellen”) groeien sneller dan andere ondernemin-
gen, vormen een motor voor innovatie in Vlaanderen, en scoren aanzienlijk beter op 
het gebied van jobcreatie. PMV stelt voor deze ondernemingen een vorm van mezza-
ninefinanciering voor: Groeimezzanine. Daarnaast neemt PMV risicodragend deel aan 
de internationale expansieplannen van Vlaamse ondernemingen via het Fonds Vlaan-
deren-Internationaal: zie pagina 103 en verder. 

[Bij de oprichting in 2009 is een tweede vorm voorzien, genaamd innovatiemezzanine, 
gericht op innovatieve starters die een subsidie ontvangen van het IWT en minder dan 
6 jaar ingeschreven zijn in de Kruispuntbank Ondernemingen. Op dit luik gaan we niet 
in aangezien de doelgroep geen doorgroeiondernemingen vormen.] 

Het begrip mezzanine (Italiaans) is afkomstig uit de architectuur, en duidt op de tus-
senverdieping tussen twee verdiepingen. Het begrip wordt gehanteerd omdat de mez-
zaninelening de tussenstap tussen een klassieke lening (bankkrediet) en een directe 
participatie in het kapitaal (equity) vormt. 

Meer informatie: www.pmv.eu  Diensten  Groeifinanciering  Groeimezzanine.  

 

3a  

Werkwijze  

a/ De doelgroep van Groeimezzanine bestaat uit ondernemingen die aan volgende 
voorwaarden voldoen (formulering overgenomen van de PMV-website): 

 De onderneming is een kmo of grote onderneming, is langer dan 6 jaar ingeschre-
ven in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO), en heeft een exploitatiezetel in 
het Vlaamse Gewest. 

 De onderneming heeft een stevige track record in het genereren van cashflows. 

 De onderneming heeft een evenwichtig uitgebouwd managementteam. 

 De onderneming kan een stevig onderbouwd businessplan voorleggen dat getuigt 
van groeiambities en eveneens de capaciteit aantoont om huidige en toekomstige 
schulden terug te betalen 

b/ Groeimezzanine wil de ondernemingsgroei stimuleren. Het basisscenario bestaat 
erin dat dankzij de verstrekking van Groeimezzanine nieuwe middelen in de onderne-
ming terechtkomen, en daardoor een hefboom creëren voor het aantrekken van bij-
komende schuldfinanciering en/of aandelenkapitaal. 

c/ Groeimezzanine wordt toegekend onder de vorm van een achtergestelde lening: 
een geldlening met achtergesteld karakter ten opzichte van andere bestaande en toe-
komstige schulden van de onderneming85.  

d/ De Groeimezzanine-lening bedraagt € 0,5 tot € 5 mio. De uitbetaling van de hoofd-

                                                

85  Formeel: met uitzondering van schulden aan vennoten, zaakvoerders, aandeelhouders en bestuurders en met 
die personen verbonden ondernemingen, zoals bedoeld in Artikel 11 van het Wetboek Vennootschappen. 

http://www.pmv.eu/
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som van Groeimezzanine verloopt in één of meer schijven, naargelang de voorwaar-
den die PMV stelt bij het toekennen van de lening en de noden van de onderneming. 
Het verstrekken van Groeimezzanine moet leiden tot de bijkomende inbreng van mid-
delen met een gelijkaardig risicogehalte (minstens 20% van bedrag Groeimezzanine) 
afkomstig van derde partijen. Het niet terugtrekken van een dergelijk bedrag uit de 
onderneming, hoewel het contractueel had kunnen worden teruggetrokken, komt 
eveneens in aanmerking. 

e/ Groeimezzanine wordt toegekend voor een looptijd van maximum 10 jaar. Als ge-
middelde looptijd wordt 7 jaar vooropgesteld. 

f/ De vergoeding van Groeimezzanine is marktconform, en bestaat uit een vaste inte-
rest, te betalen op kwartaalbasis, aangevuld met een variabele of uitgestelde interest. 
Afhankelijk van het type onderneming kan bijkomend een aandelencomponent voor-
zien worden, die de vorm van een conversieoptie of een warrant86 kan aannemen. 

g/ De financieringsovereenkomst tussen PMV en de onderneming verduidelijkt de 
elementen waarover de onderneming verplicht is verslag uit te brengen aan PMV.  

h/ PMV kan een waarnemer of bestuurder in de raad van bestuur aanduiden. 

[PMV Groeimezzanine, Doelgroep en voorwaarden, PMV-website] 

 

4  

Financiële 
middelen  

Er is geen afzonderlijke juridische entiteit binnen PMV verantwoordelijk voor Groei-
mezzanine: het is PMV nv zelf die de dossiers behandelt en de leningen verstrekt.  

Bij de oprichting in 2009 werd het totaalbedrag van € 100 mio voor mezzaninefinancie-
ring (inclusief Innovatiemezzanine) vooropgesteld, maar dat bedrag wordt niet in de 
rapportages door PMV vermeld. Uit een antwoord op een parlementaire vraag van juni 
2010 door Minister Lieten blijkt dat nog heel wat middelen beschikbaar zijn: “Binnen 
PMV is € 95 mio ter beschikking gesteld voor mezzaninefinanciering. Hiervan is al een 
bedrag van € 10.750.004 geïnvesteerd in PMV-groeimezzanine en € 1.589.463 in 
PMV-Innovatiemezzanine. Het nog te investeren saldo bedraagt dus € 82.660.533”87. 

De middelen voor de Groeimezzanine-leningen worden via kapitaalverhogingen door 
de Vlaamse overheid aan PMV ter beschikking gesteld [wordt onderzocht].  

 

5  

Gereali-
seerde 

groeimez-
zanine-
leningen 

Uit het jaarverslag 2010 van PMV blijkt dat einde 2010 in totaal 8 mezzanine-leningen 
verstrekt zijn, voor een totaal bedrag van € 24,8 mio. In 2009 gaat het om 4 leningen 
voor een totaal bedrag van € 9,3 mio: zie Tabel 32.  

De leningen van 2010 overlappen gedeeltelijk met deze van 2009. De PMV-website 
documenteert in haar portfolio einde juni 2011 in totaal 7 groeimezzanine-leningen, 
waarvan één uit 2011: zie Tabel 33. 

[PMV nv, Jaarrekening en Jaarverslag 2009; PMV nv, Jaarrekening en Jaarverslag 
2010] 

                                                

86  Een conversieoptie of een warrant geeft de kredietverlener het recht om het krediet om te zetten in aandelen 
van de doelonderneming (= kredietnemer), in de regel aan vooraf bepaalde voorwaarden.  

87  Vlaams Parlement, schriftelijke vragen, 161 (19 juni 2010) van Lode Vereeck, antwoord van minister Ingrid 
Lieten. Hetzelfde antwoord vermeld dat PMV € 106.470 vergoedingen voor dossierkosten en € 220.432 inte-
resten op de verstrekte leningen registreert. De periode waarop deze bedragen slaan wordt niet vermeld, 
maar betreft vermoedelijk (gegeven het moment waarop de minister antwoordt): zomer 2009 (oprichting) tot 
voorjaar 2010.  
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Tabel 22: PMV, jaarverslagen 2009 en 2010, aantal en totaalbedrag van toegekende 

groeimezzanine-leningen 

  

aantal totaal (€) gemiddelde groeimezzanine-lening (in €) 

jaarverslag PMV 2009 4 9.250.004 2.312.501 

jaarverslag PMV 2010 8 24.827.547 3.103.443 

 

Tabel 23: Groeimezzanine, leningen gedocumenteerd op de PMV-website, juni 2011 

Onderneming Datum Activiteit Website Locatie 

Biocartis nv 23/06/10 
Biotechnologiebedrijf actief in de gepersonali-

seerde gezondheidszorg en moleculaire di-
agnostiek. 

www.biocartis.
com 

EPFL Science Park, Lausanne 
(ZWI); High Tech Campus, 

Eindhoven (NL) 

Polet Quality Pro-
ducts nv 

5/10/10 
Fabrikant en leverancier van duurzame ge-

bruiksartikelen voor de tuin, bouw en industrie 
www.polet.be Borsbeke-Herzele 

Mortier Catering nv 08/11/10 Producent van patés en terrines 
www.mortier.

be 
Veurne 

Punch Powertrain nv 08/11/10 
Ontwikkelt en produceert automatische ver-

snellingsbakken (Continuously Variable Trans-
missions of CVTs) voor de automobielsector 

www.punchpo
wertrain.com 

Sint-Truiden 

Signature Vermeulen 
nv 

15/11/10 
Specialist in de productie van trappen en deu-

ren 
www.signature
vermeulen.be 

Meulebeke 

Belwind nv 30/11/10 Producent windenergie op zee 
www.belwind.

be 
Zeebrugge 

Ginsenga nv 03/03/11 
Holding boven Select Human Resources (inter-
im-bureau) en Forsyth International Support 

www.selecthr.
be 

Antwerpen 
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6. Fonds Vlaanderen Internationaal 

1a Actor 1b Instru-
ment 

1c Doelgroep 1d Fase innovatiecyclus 1e Oprich-
ting 

1f Analyse 

PMV Fonds 
Vlaanderen 
Internatio-

naal 

Exportonder-
steuning 

Doorgroei 2005; hui-
dige wer-
king sinds 

2008 

November 
2011 

 

2a  

Korte be-
schrijving  

Het Fonds Vlaanderen Internationaal (FVI) wendt haar middelen aan voor de financie-
ring van de buitenlandse expansie van een Vlaamse onderneming. Het FVI verstrekt 
uitsluitend middelen voor investeringsprojecten in het buitenland die uitzicht bieden op 
groei en/of versterking van de Vlaamse exploitatiezetel. Buitenlandse investeringspro-
jecten mogen dus geen loutere „delokalisatie‟ van de Vlaamse onderneming tot gevolg 
hebben. Men kan het instrument beschouwen als aansluitend bij de Groeimezzanine 
(zie pagina 100 hoger). 

Meer informatie: www.pmv.eu  Diensten  Groeifinanciering  Fonds Vlaanderen 
Internationaal. 

 
3a  

Werkwijze  

a/ De doelgroep van Groeimezzanine bestaat uit ondernemingen die aan volgende 
voorwaarden voldoen (formulering overgenomen van de PMV-website): 

 De onderneming is een kmo of grote onderneming, met een exploitatiezetel in het 
Vlaamse Gewest. 

 De onderneming heeft een stevige track record in het genereren van cashflows. 

 De onderneming heeft een evenwichtig uitgebouwd managementteam. 

 De onderneming kan een stevig onderbouwd businessplan voorleggen dat getuigt 
van groeiambities en eveneens de capaciteit aantoont om huidige en toekomstige 
schulden terug te betalen 

b/ De financiering via FVI kan de vorm aannemen van een achtergestelde lening88 of 
een kapitaalinbreng, bij voorkeur verschaft aan de Vlaamse moederonderneming. Er 
wordt over gewaakt dat de geïnvesteerde middelen gebruikt worden voor de financie-
ring van internationale groei. 

c/ Het investeringsbedrag bedraagt maximaal € 1 mio, met een minimumdrempel van 
€ 150.000. De financiering vanuit het FVI moet er toe leiden dat een aanzienlijk be-
drag van middelen met eenzelfde risicogehalte (minstens 20% van het bedrag van de 
FVI-financiering) afkomstig van derde partijen bijkomend in de onderneming wordt 
ingebracht, of in de onderneming blijft terwijl het contractueel had kunnen worden te-
ruggetrokken. 

d/ De vergoeding voor de FVI-financiering is marktconform. Bij een achtergestelde 
lening bestaat de vergoeding uit een vaste interest, te betalen op kwartaalbasis, aan-
gevuld met een variabele of uitgestelde interest. Er kan bijkomend een aandelencom-
ponent voorzien worden, die de vorm kan aannemen van een conversieoptie of een 
warrant89. Bij een kapitaalparticipatie streeft PMV een positief rendement na via de 
realisatie van meerwaarde uit de verkoop van haar aandelenpakket. PMV hanteert 

                                                

88  Zie voetnoot 85 op pagina 146. 

89  Zie voetnoot 86 op pagina 147. 

http://www.pmv.eu/
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een exit horizon tot 7 en in sommige gevallen zelfs tot 10 jaar. 

e/ De financieringsovereenkomst tussen PMV en de onderneming verduidelijkt de 
elementen waarover de onderneming verplicht is verslag uit te brengen aan PMV.  

f/ PMV kan een waarnemer of bestuurder in de raad van bestuur aanduiden, evenals 
jaarlijks een bezoek aan de onderneming brengen. 

g/ In oudere presentaties vermeldt PMV dat cofinanciering door de Belgische Maat-
schappij voor Internationale Investeringen90 (BMI) aangemoedigd wordt, maar geen 
formele vereiste is (niet meer op website). 

[PMV Fonds Vlaanderen Internationaal, Doelgroep en voorwaarden, PMV-website] 

 
4  

Financiële 
middelen  

De middelen voor het FVI worden volledig door de Vlaamse regering ingebracht, in de 
vorm van een kapitaalverhoging van PMV. 

In totaal is sinds de oprichting in 2005 € 25 mio reëel ingebracht, waarvan een laatste 
schijf van € 5 mio in maart 2010 (beslissing VR, 11 december 2009).  

 

5  

Investe-
ringen 

Het Jaarverslag 2010 van PMV (voorjaar 2011) vermeldt: “PMV investeerde met het 
Fonds Vlaanderen Internationaal al in 10 projecten. Samen zijn die goed voor een 
totaal toegezegd investeringsbedrag van € 11 mio. Dankzij de tussenkomst van het 
fonds zijn Vlaamse bedrijven erin geslaagd een uitvalsbasis te verwerven of te ver-
sterken in China, India, Hongarije, Singapore, Thailand, Turkije, de Verenigde Staten 
en Vietnam”. 

In antwoord op een parlementaire vraag91 (7 april 2011) vermeldt minister Lieten dat 
tot einde 2010 geïnvesteerd is in 16 bedrijven (10 initiële en 6 vervolginvesteringen), 
voor € 10,2 mio (uitgekeerde bedrag). Het PMV-Jaarverslag 2010 vermeldt dat de 
toezeggingen in totaal € 11,3 mio bedragen. 

Op de PMV-website worden in november 2011 8 investeringen vermeldt, waarvan 
twee in hetzelfde bedrijf: zie Tabel 24. In de laatste twee jaarverslagen92 worden bij-
komend drie andere investeringen vermeld. 

Samengevat lijkt dit neer te komen op: het FVI heeft geïnvesteerd in 11 verschillende 
ondernemingen, waarvan 2 ondertussen failliet zijn gegaan en één onderneming haar 
lening volledig heeft terugbetaald dan wel is omgezet in kapitaal. Dat impliceert dat 
nog 8 leningen aan ondernemingen vandaag [november 2011] lopen. [WORDT 
ONDERZOCHT] 

 
 

                                                

90  Een werkmaatschappij met in essentie een gelijkaardige doelstelling, namelijk steun aan Belgische investerin-
gen in het buitenland. De belangrijkste aandeelhouder is de Federale Participatie- en Investeringsmaatschap-
pij (FPIM), in handen van de federale overheid, naast de NBB, verscheidene grootbanken en enkele multinati-
onals. 

91  Vlaams Parlement, schriftelijke vragen, vraag 1725 (4 april 2011) door Lode Vereeck, antwoord van minister 
Ingrid Lieten.  

92  Het PMV-Jaarverslag over 2010 vermeldt één investering door FVI die niet op de website gedocumenteerd 
wordt, voor € 700.000. Deze onderneming heeft in oktober 2010 het faillissement aangevraagd (NBB, Balans-
centrale). Het PMV-Jaarverslag 2009 vermeldt dat het FVI € 905.517 investeerde in drie ondernemingen, 
waarvan twee niet meer als FVI-investeringen op de PMV-website gedocumenteerd worden: één van deze 
ondernemingen is failliet verklaard in maart 2011 (NBB, Balanscentrale).  
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Tabel 24: PMV-FVI, leningen en kapitaalinbreng gedocumenteerd op de PMV-website, 

november 2011 

Onderneming Datum Activiteit Website Locatie 

Septentrio Inc.93 18/12/07 
Commercialiseert satellietnavigatiesys-

temen met hoge precisie 
www.septentrio.com 

Los Angeles, 
Californië (USA) 

Arena Comet nv 22/08/08 
Specialist in de thermische reiniging van 
organisch afval op metalen voorwerpen 

www.arena-net.com Destelbergen 

Clear2pay nv 25/03/09 
Biedt wereldwijd financiële betaaltech-

nologie aan 
www.clear2pay.com Mechelen 

Eyetronics Inc.94 14/05/09 Gespecialiseerd in 3D-scanning www.eyetronics.com 
Los Angeles, 

Californië (USA) 

Septentrio nv 08/11/10 
Commercialiseert satellietnavigatiesys-

temen met hoge precisie 
www.septentrio.com Leuven 

Van Reusel Snacks nv 15/11/10 
Produceert en verkoopt diepgevroren 

vleessnacks 
www.vanreusel.eu Hamont 

Xenics nv95 15/11/10 
Ontwikkelt, assembleert en verkoopt 

infraroodcamera's 
www.xenics.com Leuven 

Citymesh nv 25/11/10 
Produceert, installeert en beheert 

draadloze netwerktechnologie 
www.citymesh.com Brugge 

 

Tabel 25: PMV-FVI, jaarverslagen 2009 en 2010, aantal en totaalbedrag van toegekende 

investeringen door FVI 

  

aantal som toezeggingen (in €) gemiddelde (in €) 

jaarverslag PMV 2009 8 5.302.730 662.841 

jaarverslag PMV 2010 10 11.301.186 1.130.119 

 

  

                                                

93  Het moederbedrijf is een spin-off van IMEC, met hoofdzetel in Heverlee. 

94  Het moederbedrijf is een spin-off van de KU Leuven, met hoofdzetel in Leuven. 

95  Een spin-off van IMEC, met hoofdzetel in Leuven. 
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Hoofdstuk 2 
Gimv: marktspeler gegroeid uit Vlaamse 
beleid 

1. Overzicht 

1.1. Overzicht activiteiten 

Lang traject in durfkapitaal. De Gimv (www.gimv.com) omschrijft zichzelf als volgt: “Met 30 

jaar ervaring is Gimv de belangrijkste private-equity- en durfkapitaalverschaffer in België en 

een belangrijke speler op de Europese en internationale investeringsmarkt. (…) Gimv inves-

teert durfkapitaal in veelbelovende hightechbedrijven in België en het buitenland. Verder fo-

cust Gimv op buyouts en groeifinanciering om bedrijven te ondersteunen in hun ontwikkeling 

en groei. Om specifieke groeimarkten en activa aan te boren, werkt Gimv nauw samen met 

ervaren partners om fondsen en joint ventures op te zetten. Gimv beheert een portefeuille 

van 1,8 mia EUR aan activa, met inbegrip van fondsen van derden” (website, januari 2012). 

Het aandeel binnenlandse participaties in het geheel van de portefeuille wordt niet op de 

website gedocumenteerd, maar aangenomen mag worden dat een kleine helft van de parti-

cipaties (in waarde) een directe band met Vlaanderen heeft96. 

Specifieke relatie met Vlaamse overheid. De moedermaatschappij van de Gimv is de 

Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM, volledig in handen van het Vlaams Gewest), met 

27% van het kapitaal van de Gimv. Andere aandeelhouders met meer dan 3% van het kapi-

taal zijn niet bekend. 

De rol van VPM wordt verduidelijkt in de Beleidsbrief Overheidsinstrumentarium 2010 (Ingrid 

Lieten): “De Vlaamse Participatie Maatschappij VPM heeft vandaag slechts één opdracht, 

namelijk het aanhouden en beheren van een participatie van 27% van het Vlaamse Gewest 

in de beursgenoteerde vennootschap Gimv. Daarbuiten beheert ze in overleg met en op in-

structie van de Vlaamse Minister voor Begroting, een belangrijk bedrag aan cashmiddelen 

dat nog overblijft van het verkopen van aandelen Gimv en van ontvangen dividenden van 

Gimv. Per einde augustus 2010 bedroegen de cashmiddelen € 90,5 mio97. […] VPM werd 

gecreëerd als buffer tussen de overheid en de beursgenoteerde vennootschap Gimv. Ten 

aanzien van de markt en het publieke aandeelhouderschap van Gimv is VPM een structurele 

garantie op een gelijkwaardige behandeling van alle aandeelhouders. Tegelijkertijd biedt 

VPM de mogelijkheid van een vlotte communicatie tussen de beursgenoteerde vennoot-

schap en haar referentieaandeelhouder”.  

XL-fonds. In 2008 heeft de Gimv het XL-fonds opgericht met het moederbedrijf Vlaamse 

Portefeuillemaatschappij als cosponsor. Dezelfde beleidsbrief stelt daarover: “In het kader 

van haar thesauriebeheer heeft VPM in december 2008 een investeringsengagement geno-

                                                

96 Toelichting door Marc Vercruysse, Chief Financial Officer (CFO) van de Gimv, op de SERV-werkgroep Eco-
nomie, 1 april 2011. 

97  Einde december 2011 bedragen deze € 59 mio (bron: Gimv). 

http://www.gimv.com/
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men in het Gimv-XL-fonds voor een bedrag van € 250 mio. Hiermee heeft VPM een aandeel 

van circa 41% in de totaliteit van dit fonds. (…) Er werd afgesproken dat VPM haar beta-

lingsverplichtingen ten aanzien van het Gimv-XL-fonds zal voldoen vanuit haar huidige kas-

positie en met de toekomstige dividenden die zij vanuit haar participatie in Gimv ontvangt”. In 

punt 2 van dit hoofdstuk wordt dieper op het XL-fonds ingegaan. 

De doelgroep van het XL-fonds zijn bedrijven met een ondernemingswaarde van € 75 tot 

€ 750 miljoen, een gezond bedrijfsmodel en het potentieel om vanuit de Vlaamse markt in-

ternationaal door te groeien. Bedoeling is dat zij vanuit een lange termijnpartnership met 

Gimv-XL hun groeistrategie kunnen voortzetten en versnellen. De Gimv benadrukt dat het 

XL-fonds investeringen realiseert die met eigen Gimv-middelen niet mogelijk zijn: een inves-

tering met dergelijke schaalgrootte zou een te groot belang aan één enkele dossier geven, 

wat onredelijk hoog kan wegen op de gehele Gimv-werking evenals de door de aandeelhou-

ders gewenste risico‟s en de dividendpolitiek van de Gimv. 

Het Gimv-XL-fonds heeft einde 2011 in vijf Vlaamse ondernemingen geïnvesteerd dan wel 

kapitaal toegezegd (Electrawinds, voor € 53 mio; Vandemoortele, voor € 75 mio; Punch Po-

wertrain, voor € 18 mio; Pinguin-Lutosa, voor € 60 mio; XL Video, voor € 19 mio), voor in 

totaal € 225 mio (37% van het totale Gimv-XL fonds). 

Specifieke fondsen. Tevens ontwikkelt de Gimv fondsen gericht op een specifieke doel-

groep van ondernemingen, steeds in samenwerking met derden. 

Gimv lanceert in november 2009 het Gimv-Agri+ Investment Fund, samen met Agri Invest-

ment Fund (AIF)98. Het fonds richt zich op innovatieve bedrijven in de agro- en verwante sec-

toren, in de Benelux en omringende landen. Het fonds wordt aangestuurd door specialisten 

van Gimv en AIF, en vertrekt met een startkapitaal van € 60 mio (aandeel Gimv: 50%). Op 

de Gimv-website wordt einde 2011 één investering gedocumenteerd: Eden-Chocolates 

(www.Eden-Chocolates.com) is een recent opgerichte Belgische chocoladeproducent vooral 

actief op de Chinese markt. 

DG Infra+ (zie www.dginfra.com) is een niet-beursgenoteerd private equityfonds ondersteund 

door Gimv en Dexia99. Dexia is traditioneel sterk in projectfinanciering in nutssectoren en is 

wereldwijd een sterke speler in het financieren van PPS-constructies. Het fonds richt zich op 

equity- en/of mezzanine-investeringen en -financieringen, zoals a/ publiek-private samen-

werkingen (financiële partner in consortia met bouwbedrijven voor lange termijnovereenkom-

sten (Design-Build-Finance-Maintain), in de regel met de overheid, in sectoren zoals 

transport en huisvesting, b/ participaties in infrastructuurbedrijven (hernieuwbare energie, 

transport en logistiek), en c/ primaire vastgoedprojecten met een ontwikkelingsrisico. 

Het fonds haalde € 135 mio op bij verschillende institutionele investeerders, waaronder Arco-

fin, B.I.L.100, Ethias, de Gemeentelijke Holding en SRIW101, en investeert voornamelijk in de 

Benelux. Tot maximaal een derde van de financiële middelen kan worden geïnvesteerd in 

andere Europese lidstaten. Een belangrijke realisatie is het dienstencentrum Bio-Accelerator 

                                                

98  Enige aandeelhouder van AIF is de Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond (MRBB). 

99  In dit advies en de bijlagen wordt geen rekening gehouden met de recente ontwikkeling van het dossier Dexia. 

100  Luxemburgs onderdeel van de Dexiagroep. Zoals eerder verduidelijkt gaat dit advies en de bijlagen niet in op 
de recente ontwikkelingen in het Dexia-dossier. 

101  De Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW) (www.sriw.be) is niet zozeer de Waalse tegen-
hanger van de Gimv maar eerder van PMV, aangezien zij volledig in handen van het Waalse gewest is en ta-
ken voor rekening van het Waalse gewest uitvoert.  

http://www.eden-chocolates.com/
http://www.dginfra.com/
http://www.sriw.be/
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(www.bio-accelerator.com), voor de groeiende vraag van life sciences- en biotechonderne-

mingen naar kwalitatief hoogwaardige diensten en infrastructuur in het hart van de Belgische 

biotechcluster (Zwijnaarde). Dit project is geïnitieerd en ontworpen met de steun van het VIB 

(Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en de Universiteit Gent, en bestaat uit 10.000m² high-

tech-laboratoriumruimte dat medio 2010 in gebruik is genomen. Ook is geïnvesteerd in Elec-

trawinds (windmolens), Energie Fleuves (waterkrachtcentrales op de Maas), Shipit (contai-

nerterminal in de Waaslandhaven Antwerpen), ParkKing (parkeergarages), Brabo 1 (PPS), 

Solar Finance (zonneparken) en R4 (PPS). 

DG Infra Yield (zie www.dginfra.com) opgericht in 2011 is eveneens een niet-beursgenoteerd 

private equityfonds ondersteund door Gimv en Dexia. Het verschil met DG Infra+ is het ont-

breken van een exit-focus en het vermijden van het bouw- en ontwikkelingsrisico. Het fonds 

haalde in een eerste closing € 116 mio op, via onder andere Arcofin, Ethias, het Vlaams 

Toekomstfonds (onderdeel Vlaamse overheid), pensioenfondsen, verzekeringsmaatschap-

pijen, banken en andere investeringsfondsen. Het fonds investeert onder andere in Belwind 

(offshore windmolenpark voor Zeebrugge) en operationele on-shore windturbines verspreid 

over Vlaanderen. 

Tevens is Gimv als kleinere aandeelhouder aanwezig in andere investeringsfondsen (onder 

andere gericht op Scandinavië, Rusland en Centraal- en Oost-Europa, evenals cleantech).  

De Gimv lijkt sterk te geloven in de formule van specifieke fondsen gericht op een welom-

schreven doelgroep van ondernemingen of landen, in samenwerking met een kapitaalkrach-

tige partner met een grote kennis van en een lange termijnvisie op de ontwikkeling van de 

doelgroep. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst nog dergelijke specifieke fondsen ont-

wikkeld en uitgebouwd worden. 

1.2. Belangrijkste financiële gegevens 

Gimv. De nv Gimv is een succesvol investeringsfonds: het beheert einde maart 2011 activa 

ter waarde van € 1.038 mio, met onder andere € 813 mio financiële vaste activa en een 

€ 171 mio geldbeleggingen en liquide middelen (zie Tabel 28). Er wordt aanzienlijk geïnves-

teerd, aangezien de FVA met iets meer dan € 100 mio stijgen in het laatste boekjaar. Het 

eigen vermogen bedraagt € 868 mio inclusief een overgedragen winst van € 328 mio.  

Uit de recente jaarrekeningen (Tabel 26) blijkt dat de Gimv zowel in 2009 als 2010 meer dan 

€ 55 mio vergoeding voor het kapitaal uitbetaalt aan haar aandeelhouders. De financiële op-

brengsten waren vooral door de FVA zeer aanzienlijk in 2009. 

VPM. Ook VPM nv heeft einde maart 2011 een aanzienlijke balans van € 358 mio (zie Tabel 

29). Deze bestaat langs de activazijde voornamelijk uit € 269 mio financiële vaste activa en 

€ 89 mio geldbeleggingen en liquide middelen. Binnen het eigen vermogen van € 315 mio 

valt vooral de overgedragen winst van € 189 mio op. 

De meest recente resultatenrekeningen van de VPM worden in Tabel 27 samengevat. De 

onderneming heeft bijna geen kosten maar wel aanzienlijke financiële opbrengsten via haar 

financiële vaste activa (= 27% van het kapitaal van de Gimv), zodat de laatste twee jaar tel-

kens een winst van ongeveer € 18 mio wordt gemaakt. Het kapitaal (= Vlaamse overheid) 

werd in 2009 en 2010 voor in totaal € 27,5 mio vergoed. 

 

http://www.bio-accelerator.com/
http://www.dginfra.com/
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Tabel 26: Gimv nv102, synthese van de jaarrekening 2009 en 2010, in € 

  

2010 2009 verschil groei 

70/74 Bedrijfsopbrengsten 13.872.023 12.068.750 1.803.273 14,9 

70 Omzet 13.248.341 10.787.705 2.460.636 22,8 

74 Andere bedrijfsopbrengsten 623.682 1.281.045 -657.363 -51,3 

60/64 Bedrijfskosten 27.541.531 25.366.465 2.175.066 8,6 

61 Diensten en diverse goederen 10.565.396 10.871.812 -306.416 -2,8 

62 Bezoldigingen en sociale lasten 13.476.262 10.817.679 2.658.583 24,6 

630 Afschrijvingen en waardeverminderingen 704.371 465.096 239.275 51,4 

635/7 Voorzieningen -215.174 1.075.324 -1.290.498 -120,0 

640/8 Andere bedrijfskosten 3.010.676 2.136.554 874.122 40,9 

9901 Bedrijfsresultaat -13.669.508 -13.297.715 -371.793 2,8 

75 Financiële opbrengsten 23.192.926 63.847.000 -40.654.074 -63,7 

750 Opbrengsten FVA 15.449.099 48.156.294 -32.707.195 -67,9 

751 Opbrengsten vlottende activa 7.404.277 13.003.049 -5.598.772 -43,1 

752/9 Andere financiële opbrengsten 339.550 2.687.657 -2.348.107 -87,4 

65 Financiële kosten 2.469.287 108.622 2.360.665 2.173,3 

650 Kosten van schulden 1.410.054 660.353 749.701 113,5 

651 Waardevermindering vlottende activa 644.805 -1.047.580 1.692.385 -161,6 

652/9 Andere financiële kosten 414.428 495.849 -81.421 -16,4 

 

P.m. resultaat financiële kosten en op-
brengsten 20.723.639 63.738.378 -43.014.739 -67,5 

9902 Resultaat gewone bedrijfsvoering 7.054.131 50.440.663 -43.386.532 -86,0 

76 Uitzonderlijke opbrengsten 106.246.598 125.072.122 -18.825.524 -15,1 

761 Terugname waardeverminderingen FVA  35.738.316 87.197.716 -51.459.400 -59,0 

763 Meerwaarde realisatie VA 70.508.282 37.873.079 32.635.203 86,2 

66 Uitzonderlijke kosten 60.540.151 56.678.270 3.861.881 6,8 

661 Waardeverminderingen FVA  59.645.521 55.776.383 3.869.138 6,9 

663 Minderwaarde bij realisatie VA  894.630 901.887 -7.257 -0,8 

 

P.m. resultaat uitzonderlijke kosten en 
opbrensten 45.706.447 68.393.852 -22.687.405 -33,2 

9903 Resultaat voor belastingen 52.760.578 118.834.515 -66.073.937 -55,6 

67/77 Belastingen op het resultaat 173.087 258.002 -84.915 -32,9 

 

Regularisering; terugname voorzieningen 173.087 258.002 -84.915 -32,9 

 

Resultaat na belastingen 52.933.665 119.092.517 -66.158.852 -55,6 

9905 Te bestemmen resultaat boekjaar 52.933.665 119.092.517 -66.158.852 -55,6 

9906 Te bestemmen winst 384.618.287 387.307.034 -2.688.747 -0,7 

14 P Overgedragen winst vorige boekjaar 331.684.622 268.214.517 63.470.105 23,7 

-14 Over te dragen winst 327.837.075 331.684.622 -3.847.547 -1,2 

694 Vergoeding van het kapitaal 56.781.212 55.622.412 1.158.800 2,1 

 

                                                

102  De boekjaren van de Gimv en haar belangrijkste partners eindigen op 31 maart, en beginnen dus op 1 april 
van het voorgaande jaar. De jaarrekening 2010 eindigt dus op 31 maart 2011. 
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Tabel 27: Vlaamse Portefeuillemaatschappij nv, synthese van de resultatenrekening 

2009 en 2010, in € 

  
2010 2009 verschil groei 

70/74 Bedrijfsopbrengsten 0 0 0 
 60/64 Bedrijfskosten 15.332 59.198 -43.866 -74,1 

61 Diensten en diverse goederen 14.225 58.093 -43.868 -75,5 

640/8 Andere bedrijfskosten 1.107 1.105 2 0,2 

9901 Bedrijfsresultaat -15.332 -59.198 43.866 -74,1 

75 Financiële opbrengsten 18.826.453 18.922.108 -95.655 -0,5 

750 Opbrengsten FVA 17.972.135 17.887.841 84.294 0,5 

751 Opbrengsten vlottende activa 854.318 1.033.514 -179.196 -17,3 

752/9 Andere financiële opbrengsten 
 

753 -753 
 65 Financiële kosten 141.973 66.213 75.760 114,4 

650 Kosten van schulden 141.509 66.015 75.494 114,4 

652/9 Andere financiële kosten 464 198 266 134,3 

 

P.m. resultaat financiële kosten 
en opbrengsten 18.684.480 18.855.895 -171.415 -0,9 

9902 

Resultaat gewone bedrijfsvoe-
ring 18.669.148 18.796.697 -127.549 -0,7 

76 Uitzonderlijke opbrengsten 0 0 0  

66 Uitzonderlijke kosten 0 0 0  

9903 Resultaat voor belastingen 18.669.148 18.796.697 -127.549 -0,7 

67/77 Belastingen op het resultaat -277.327 -198.081 -79.246 40,0 

 

Belastingen  -284.115 -198.081 -86.034 43,4 

 

Regularisering; terugname voor-
zieningen 6.788 

 
6.788 

 
 

Resultaat na belastingen 18.391.821 18.598.616 -206.795 -1,1 

9905 

Te bestemmen resultaat van het 
boekjaar 18.391.821 18.598.616 -206.795 -1,1 

9906 Te bestemmen winst 199.349.022 199.050.840 298.182 0,1 

14 P 

Overgedragen winst van het 
vorige boekjaar 180.957.201 180.452.224 504.977 0,3 

-14 Over te dragen winst 189.349.022 180.957.201 8.391.821 4,6 

691/2 Toevoeging aan eigen vermogen 
 

593.639 -593.639 
 6920 aan wettelijke reserves 

 
593.639 -593.639 

 694 Vergoeding van het kapitaal 10.000.000 17.500.000 -7.500.000 -42,9 
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Tabel 28: Gimv, balans, synthese 2009 en 2010, in €  

 
Balans: activa 2010 2009 verschil groei 

 
Balans: passief 2010 2009 verschil groei 

20/28 Vaste activa 822.884.163 718.046.759 104.837.404 14,6 10/15 Eigen vermogen 868.302.071 872.149.618 -3.847.547 -0,4 

21 Immateriële vaste activa 121.084 99.814 21.270 21,3 100 Geplaatst kapitaal 220.000.000 220.000.000 0 0,0 

22/27 Materiële vaste activa 9.316.015 4.606.875 4.709.140 102,2 11 Uitgiftepremies 668 668 0 0,0 

28 Financiële vaste activa 813.447.064 713.340.070 100.106.994 14,0 13 Reserves 320.464.328 320.464.328 0 0,0 

280/1 Verbonden ondernemingen 393.608.996 349.831.986 43.777.010 12,5 130 Wettelijke reserve 22.000.000 22.000.000 0 0,0 

280 Deelnemingen 301.091.886 260.224.170 40.867.716 15,7 131 Onbeschikbare reserve 99.384 99.384 0 0,0 

281 Vorderingen 92.517.110 89.607.816 2.909.294 3,2 132 Belastingvrije reserve 9.096.301 9.096.301 0 0,0 

282/3 
Ondernemingen met deelne-

mingsverhouding  215.958.886 175.544.497 40.414.389 23,0 133 Beschikbare reserve 289.268.643 289.268.643 0 0,0 

282 Deelnemingen 191.491.603 159.338.734 32.152.869 20,2 14 
Overgedragen 

winst/verlies 327.837.075 331.684.622 -3.847.547 -1,2 

283 Vorderingen 24.467.283 16.205.763 8.261.520 51,0 16 
Voorzieningen en uitge-

stelde belastingen 4.939.851 5.155.025 -215.174 -4,2 

284/8 Andere FVA 203.879.182 187.963.587 15.915.595 8,5 17/49 Schulden 164.793.296 155.326.572 9.466.724 6,1 

284 Aandelen 132.746.213 118.382.836 14.363.377 12,1 42/48 Schulden < 1 jaar 162.684.822 153.294.114 9.390.708 6,1 

285/8 
Vorderingen en borgtochten in 

contanten 71.132.969 69.580.751 1.552.218 2,2 44 Handelsschulden 1.583.767 1.900.303 -316.536 -16,7 

29/58 Vlottende activa 215.151.055 314.584.457 -99.433.402 -31,6 45 
Schulden mbt belastingen, 
bezoldigingen e.d. 5.744.397 5.275.566 468.831  

40/41 Vorderingen < 1 jaar 42.574.036 24.604.215 17.969.821 73,0 450/3 Belastingen 1.398 308.750 -307.352 -99,5 

50/53 Geldbeleggingen 159.809.661 250.498.772 -90.689.111 -36,2 454/9 
Bezoldigingen en sociale 

lasten 5.742.999 4.966.816 776.183 15,6 

54/58 Liquide middelen 11.779.586 38.509.108 -26.729.522 -69,4 47/48 Overige schulden 155.356.658 146.118.245 9.238.413 6,3 

490/1 Overlopende rekeningen 987.772 972.362 15.410 1,6 492/3 Overlopende rekeningen 2.108.474 2.032.458 76.016 3,7 

20/58 Totaal 1.038.035.218 1.032.631.216 5.404.002 0,5 10/49 Totaal 1.038.035.218 1.032.631.215 5.404.003 0,5 
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Tabel 29: Vlaamse Portefeuillemaatschappij (VPM), balans, synthese 2009 en 2010, in € 

 
Balans: activa 2010 2009 verschil groei 

 
Balans: passief 2010 2009 verschil groei 

20/28 Vaste activa 269.297.538 264.087.225 5.210.313 2,0 10/15 Eigen vermogen 315.364.345 306.972.524 8.391.821 2,7 

21 Immateriële vaste activa 
  

0 
 

10 Kapitaal 104.098.396 104.098.396 0 0,0 

22/27 Materiële vaste activa 
  

0 
 

100 Geplaatst kapitaal 104.098.396 104.098.396 0 0,0 

28 Financiële vaste activa 269.297.538 264.087.225 5.210.313 2,0 11 Uitgiftepremies 11.507.088 11.507.088 0 0,0 

280/1 Verbonden ondernemingen 269.297.538 264.087.225 5.210.313 2,0 13 Reserves 10.409.839 10.409.839 0 0,0 

280 Deelnemingen 217.671.906 208.894.835 8.777.071 4,2 42/48 Overgedragen winst/verlies 189.349.022 180.957.201 8.391.821 4,6 

281 Vorderingen 51.625.632 55.192.390 -3.566.758 -6,5 17/49 Schulden 42.740.213 50.007.102 -7.266.889 -14,5 

29/58 Vlottende activa 88.807.020 92.892.401 -4.085.381 -4,4  Schulden < 1 jaar 42.727.302 49.992.696 -7.265.394 -14,5 

40/41 Vorderingen < 1 jaar  128.968 -128.968  44 Handelsschulden 9.799 6.655 3.144 47,2 

50/53 Geldbeleggingen 88.609.920 92.401.701 -3.791.781 -4,1 45 
Schulden belastingen, bezoldi-

gingen en sociale lasten 155.968 0 155.968  

54/58 Liquide middelen 111.024 265.694 -154.670 -58,2 47/48 Overige schulden 42.561.535 49.986.041 -7.424.506 -14,9 

490/1 Overlopende rekeningen 86.076 96.038 -9.962 -10,4 492/3 Overlopende rekeningen 12.911 14.406 -1.495 -10,4 

20/58 Totaal 358.104.558 356.979.626 1.124.932 0,3 
 

Totaal 358.104.558 356.979.626 1.124.932 
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2. Gimv-XL-fonds 

1a  

Actor 

1b  

Instrument 

1c  

Doelgroep 

1d  

Innovatiecyclus 

1e  

Oprichting 

1f  

Analyse 

Gimv XL-fonds Middelgrote tot grote 
groeibedrijven 

Doorgroei 2008 November 
2011 

 

2a  

Korte be-
schrijving  

Het XL-fonds is in december 2008 opgestart als een samenwerking tussen de Gimv 
en de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), een volle dochter van de Vlaamse 
overheid met 27% van de aandelen van de Gimv in handen. Doelgroep zijn grotere 
ondernemingen met een waarde tussen € 75 tot 750 mio en een potentie om interna-
tionaal door te breken. Het XL-fonds richt zich op lange termijninvesteringen in deze 
ondernemingen. 

Bij de start was het XL-fonds € 500 mio groot, met een inbreng van € 250 mio door 
VPM en € 250 mio door de Gimv. Bij het afsluiten van de kapitaalinbreng (final clo-
sing) in maart 2010 is in totaal € 609 mio opgehaald. 

Voor meer informatie: zie de website van de Gimv (www.gimv.com)  Funds & Joint 
Ventures  Gimv-XL. 

 
3a  

Werkwijze 

Het XL-fonds focust op investeringen op langere termijn (zeven jaar en meer) voor 
een specifieke doelgroep: grotere, mature bedrijven met een gezond bedrijfsmodel en 
met uitbreidings- of investeringsplannen. In de fondsdocumentatie werd opgenomen 
dat elke investering een duidelijke band met Vlaanderen moet hebben. 

De middelen van het XL-fonds zijn tot op vandaag ingezet voor vijf investeringen in 
ondernemingen met allen een belangrijk internationaal potentieel. 

Gimv-XL werkt met verschillende investeringsinstrumenten: meerderheidsbelangen in 
het aandelenkapitaal, minderheidsparticipaties, en achtergestelde leningen met aan-
delencomponent. Het bedrag per investering kan oplopen tot € 100 mio.  

 
4a  

Financiële 
middelen  

Het XL-fonds gaat in december 2008 van start met toezeggingen voor € 500 mio. 
Hiervan brengt de Gimv als sponsor en kerninvesteerder € 250 mio in en de Vlaamse 
Participatiemaatschappij (VPM) als cosponsor en referentieaandeelhouder de andere 
€ 250 mio. In maart 2010 sluit de finale closing af op € 609 mio, na inbreng van midde-
len door langere termijninvesteerders: Dexia Bank België, Ethias en ING België voor 
€ 60 mio in juni 2009, en Dexia Insurance Belgium NV, BNP Paribas Fortis en een 
aantal vermogende particulieren en ondernemers voor € 49 mio in maart 2010. 

De financiële middelen zijn toezeggingen en worden ingebracht wanneer reële inves-
teringen uitgevoerd worden. Dit brengt met zich mee dat de financiële structuur eerder 
complex is: naast Gimv XL NV bestaat er ook Adviesbeheer Gimv XL NV en de com-
manditaire vennootschap Gimv-XL Partners. Deze laatste is in de laatst gepubliceerde 
jaarverslagen (per 31/3/2011) qua activa de belangrijkste speler. 

4b  

Inbreng 
Vlaande-

ren 

De beleidsbrief Economische Overheidsinstrumentarium 2010 (Ingrid Lieten) stelt: “In 
het kader van haar thesauriebeheer heeft VPM in december 2008 een investeringsen-
gagement genomen in het Gimv-XL-fonds voor een bedrag van € 250 mio. Hiermee 
heeft VPM een aandeel van circa 41% in de totaliteit van dit Gimv-XL-fonds. (…) Er 
werd afgesproken dat VPM haar betalingsverplichtingen ten aanzien van het Gimv-XL-
fonds zal voldoen vanuit haar huidige kaspositie en met de toekomstige dividenden 

http://www.gimv.com/
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die zij vanuit haar participatie in Gimv ontvangt”. Dus: de dividenden die VPM ontvangt 
als aandeelhouder van de Gimv worden in het XL-fonds ingebracht wanneer deze 
laatste investeert. Op basis van de recente resultaten zijn de beschikbare middelen 
voldoende groot om het investeringsritme van het XL-fonds te volgen. 

Naast de Gimv-participatie en de engagementen in het XL-fonds is VPM ook eigenaar 
van het voormalige Vlaamse investeringsvehikel GIMVINDUS. Deze heeft einde maart 
2011 een balanstotaal van € 36 mio (activa: bijna volledig vorderingen > 1 jaar; passi-
va: naast een overgedragen winst van € 17 mio voornamelijk een provisie m.b.t. be-
lastingen voor € 12 mio). 

 

5a  

Investe-
ringen 

Het Gimv-XL-fonds heeft einde 2011 in vijf Vlaamse ondernemingen geïnvesteerd dan 
wel kapitaal toegezegd (Electrawinds, voor € 53 mio; Vandemoortele, voor € 75 mio; 
Punch Powertrain, voor € 18 mio; Pinguin-Lutosa, voor € 60 mio; XL Video, voor 
€ 19 mio), voor in totaal € 225 mio (37% van het totale Gimv-XL-fonds).  

5b  

Financiële 
resultaten 

Aangezien het XL-fonds nog slechts een beperkt deel van haar middelen heeft geïn-
vesteerd, heeft het weinig zin om de financiële resultaten in detail te analyseren.  
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3. Biotech Fonds Vlaanderen nv 

1a  

Actor 

1b  

Instrument 

1c  

Doelgroep 

1d  

Fase innovatiecyclus 

1e  

Oprichting 

1f  

Analyse 

Gimv Biotech Fonds 
Vlaanderen 

Life Sciences Startende tot doorgroei-
ende ondernemingen 

1994 Septem-
ber 2011 

 

2a  

Korte be-
schrijving  

De Gimv beheert het Biotech Fonds Vlaanderen (BFV), voor rekening van het Vlaam-
se gewest. PMV (100% dochter Vlaamse overheid) is formeel de eigenaar van BFV, 
maar beheert het dus niet. Het Fonds werd opgericht in 1994 om durfkapitaal (kapi-
taalparticipatie, achtergestelde leningen) te verschaffen aan bestaande en startende 
ondernemingen actief in de Vlaamse biotechnologiesector.  

Het fonds wil tevens buitenlandse biotechbedrijven aantrekken om activiteiten in 
Vlaanderen te starten of te ontplooien, zodat de internationale positie van de Vlaamse 
biotechnologie versterkt wordt.  

Er is geen afzonderlijke website: zie de website van de Gimv (www.gimv.com) voor 
basisinformatie. 

 
3a  

Werkwijze  

Het Biotech Fonds Vlaanderen is vandaag een durfkapitaalfonds dat investeert in life 
sciences-ondernemingen actief in Vlaanderen, onder andere spin-off‟s van het Vlaams 
Instituut voor Biotechnologie (VIB). Bij de oprichting in het begin van de jaren ‟90 was 
het één van de eerste fondsen specifiek gericht op biotechnologie. Door haar meer 
dan 15-jarig bestaan heeft het Fonds reeds vele investeringen en exits gerealiseerd. 

 
4a  

Financiële 
middelen  

De financiële middelen (kapitaal) zijn in de loop van de tijd volledig door de Vlaamse 
overheid ingebracht, en bedragen einde 2010 € 24,614 mio. De cijfers evolueren posi-
tief tegenover het voorgaande jaar. Zie rij [a] in de rechterzijde van Tabel 38. 

4b  

Inbreng 
Vlaande-

ren 

De Vlaamse overheid is (via PMV) volledig eigenaar, en heeft dan ook alle middelen 
ingebracht.  

De Gimv ontvangt een volledig prestatiegebonden vergoeding voor het beheer van het 
Fonds. 

 

5a  

Investe-
ringen 

BFV is bijna 20 jaar geleden opgericht als specifiek investeringsfonds voor biotechno-
logiebedrijven. Ondertussen zijn er heel wat investeringsfondsen gericht op deze sec-
tor, ook binnen andere Vlaamse actoren. BFV heeft wel een duidelijke link met de 
Gimv, en neemt dus een aparte plaats in.  

Einde 2010 heeft BFV twee deelnemingen met meer dan 10% van het ondernemings-
kapitaal: Pronota nv en Actogenics nv, beide spin-off‟s van VIB in Zwijnaarde (Jaar-
verslag 2010). Uit de toelichting blijkt tevens dat in 2010 geïnvesteerd is in Ablynx 
(eveneens spin-off BIV). In 2010 zijn exits gerealiseerd uit twee ondernemingen (Mo-
vetis en Thrombogenics), met aanzienlijke meerwaarde (> € 10 mio). 

In het voorjaar van 2011 is geparticipeerd in een kapitaalverhoging van DevGen en de 
oprichting van Multiplicom (beide spin-off VIB). 

http://www.gimv.com/
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5b  

Financiële 
resultaten 

Biotech Fonds Vlaanderen is een succesvol investeringsfonds: zie Tabel 37 en Tabel 
38. De gecumuleerde winst bedraagt einde 2010 meer dan € 28 mio, met zowel een 
eigen vermogen als een balanstotaal van meer dan € 55 mio.  

De onderneming is zo goed als schuldenvrij en heeft een belangrijke hoeveelheid 
middelen voor investeringen ter beschikking. 

 

Tabel 30: Biotech Fonds Vlaanderen nv, synthese resultatenrekening 2009 en 2010 

(via NBB) 

 

2010 2009 som 09 & 10 

Bedrijfskosten -3.182.695 -507.858 -3.690.553 

Diensten en diverse goederen -3.181.788 -506.753 -3.688.541 

Andere bedrijfskosten -907 -1.105 -2.012 

Bedrijfsresultaat -3.182.695 -507.858 -3.690.553 

Financiële opbrengsten 108.935 151.501 260.436 

Opbrengsten financiële vaste activa (thesauriebeleggingen) 108.935 151.501 260.436 

Financiële kosten -8.733 -17.585 -26.318 

Andere financiële kosten -8.733 -17.585 -26.318 

Resultaat gewone bedrijfsvoering -3.082.493 -373.942 -3.456.435 

Uitzonderlijke opbrengsten 10.388.713 1.940.847 12.329.560 

Terugname waardeverminderingen financiële vaste activa  34.583 403.533 438.116 

Meerwaarde realisatie Vaste Activa 10.354.130 1.537.314 11.891.444 

Uitzonderlijke kosten 0 -1.726.596 -1.726.596 

Waardeverminderingen financiële vaste activa 

 

-1.726.596 -1.726.596 

Resultaat na belastingen 7.306.220 -159.691 7.146.529 

 
 



Advies doorgroei van ondernemingen 

 117 

Tabel 31: Biotech Fonds Vlaanderen nv, synthese ondernemingsbalans 2009 en 2010 (via NBB) 

Balans: activa 2010 2009 verschil Balans: passief 2010 2009 verschil 

Vaste activa 29.422.694 29.651.201 -228.507 Eigen vermogen 55.023.907 47.717.687 7.306.220 

Financiële vaste activa 29.422.694 29.651.201 -228.507 Kapitaal 24.640.696 24.640.696 0 

Ondernemingen waarmee een deelnemingsver-
houding bestaat 9.609.958 9.609.958 0 Geplaatst kapitaal  [a] 24.640.696 24.640.696 0 

Andere FVA (aandelen) 19.812.736 20.041.243 -228.507 Reserves 1.978.571 1.613.260 365.311 

Vlottende activa 25.601.658 18.085.311 7.516.347 Overgedragen winst/verlies 28.404.640 21.463.731 6.940.909 

Vorderingen < 1 jaar 29.490 23.327 6.163 
Voorzieningen en uitgestelde belas-

tingen 0 0 0 

Geldbeleggingen 25.400.000 17.850.000 7.550.000 Schulden 445 18.825 -18.380 

Liquide middelen 126.921 210.161 -83.240 Schulden < 1 jaar 445 18.825 -18.380 

Overlopende rekeningen 45.247 1.823 43.424 Overlopende rekeningen 0 0 0 

Totaal 55.024.352 47.736.512 7.287.840 Totaal 55.024.352 47.736.512 7.287.840 
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Hoofdstuk 3 
Limburgse Reconversiemaatschappij 
(LRM) 

1. Overzicht activiteiten 

Missie en focus. LRM (www.lrm.be) is een winstgedreven investeerder voor Limburgse on-

dernemingen, in essentie gebaseerd op een combinatie van risicokapitaal en vastgoed. De 

LRM verwoordt haar aanpak als volgt: “Met haar focus op innovatieve sectoren draagt LRM 

actief bij tot de transformatie van het economische DNA van Limburg. Deze focus op kennis-

intensieve sectoren reikt verder dan risicokapitaal verschaffen en sectorinfrastructuur ontwik-

kelen. Ze richt zich op de uitbouw van kwalitatieve sectorclusters binnen de speerpuntsecto-

ren van Vlaanderen en Limburg. Maar ook de klassieke sectoren die in Limburg sterk 

vertegenwoordigd zijn, blijven belangrijk. Het aanbod van LRM staat open voor kleine én 

grote ondernemingen. De activiteiten van LRM spitsen zich toe op het verstrekken van risi-

cokapitaal, het ontwikkelen en commercialiseren van bedrijfsinfrastructuur en het aantrekken 

van buitenlandse bedrijven”. 

In 2010 investeerde LRM € 56,4 mio in 45 verschillende Limburgse bedrijven en projecten. 

LRM speelde een bepalende rol in de ontwikkeling van meer dan 500 ha nieuwe bedrijven-

parken (Beleidsbrief Economisch Overheidsinstrumentarium 2011). LRM legt een duidelijke 

focus op de speerpuntsectoren van Vlaanderen en Limburg, en hanteert daarbij drie hoofd-

activiteiten: risicokapitaal verstrekken, bedrijfsinfrastructuur ontwikkelen en commercialise-

ren, en buitenlandse bedrijven aantrekken. 

LRM deelt haar activiteiten in vijf domeinen in: ICT & Media, Life Sciences, Cleantech & 

Energie, Grote Ondernemingen, en kmo‟s. 

ICT & Media. LRM investeert in de Limburgse ICT-sector, via minderheidsposities in het 

aandeelhouderschap. De portefeuille ICT & Media bedraagt einde 2010 15 bedrijven met 

een geïnvesteerd vermogen van bijna € 30 mio. De investeringen binnen dit domein gaan 

van start-ups over groeifinanciering tot financiering van buy-outs en overnames. Als eigenaar 

van de Research Campus Hasselt (RCH) draagt LRM bij tot het aanbod van specifieke infra-

structuur op maat van ICT-bedrijven. 

Life Sciences. De Life Sciences portefeuille bedraagt 12 bedrijven actief in het domein van 

diagnostiek, geneesmiddelenontwikkeling en celtherapie.. LRM focust op bedrijven in de 

vroege ontwikkelingsfase ( „seed”- of „early-stage”). Via haar participatie in BioVille (recent 

incubatorgebouw van 2000 m² voor bedrijven uit de biomedische sector) biedt LRM infra-

structuuroplossingen voor bedrijven die zich in Limburg willen vestigen en/of ontwikkelen. 

Cleantech & Energie. LRM profileert zich als een voortrekker op vlak van cleantech. Dit 

heeft geleid tot een portefeuille van 65 MW hernieuwbare energieprojecten (zonne-energie, 

wind en biomassa) en participaties in 9 verschillende bedrijven en projecten. LRM stelt zich 

http://www.lrm.be/
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tot doel om in 2015 betrokken te zijn bij hernieuwbare energieprojecten met een totaal ver-

mogen van 200 MW. 

Met de realisatie van demo- en pilootprojecten speelt LRM in op het concept „Labo Limburg‟: 

één grote proeftuin voor nieuwe technieken. Van deze nieuwe technieken moet de economi-

sche haalbaarheid nog aangetoond worden. „Smart Grids‟ en methaangasextractie uit de 

resterende steenkoollagen („Coalbed Methane‟) zijn projecten die LRM via haar dochter Mij-

nen nv103 concreet onderzoekt. Zo ondertekenden LRM en Dart Energy Limited (Australische 

beursgenoteerde mijnbouwonderneming) in april 2011 een lange termijn samenwerkings-

overeenkomst voor de ontginning van methaangas in het Kempische steenkoolbekken. Bei-

de partijen richten hiervoor de onderneming Limburg Gas NV op (LRM: 20%). 

Op vlak van sectorspecifieke infrastructuur investeert LRM in de transformatie van het voor-

malig mijngebouw van Houthalen tot GreenVille (www.greenville.be), een cleantech dien-

stencentrum. Verder werkt LRM samen met de KULeuven en VITO aan de ontwikkeling van 

EnergyVille (www.energyville.be), een kenniscentrum in Waterschei operationeel in 2012 

rond groene energie en energietechnologie. De beleidsbrief Overheidsinstrumentarium 2010 

(Ingrid Lieten, november 2010) stelt daarover: “Binnen EnergyVille zullen 200 onderzoekers 

van KULeuven en VITO de krachten bundelen op vlak van energieonderzoek. EnergyVille 

moet uitgroeien tot de Europese innovatiehotspot voor duurzaam energiegebruik”. 

Kleine en middelgrote ondernemingen. LRM focust met haar specifieke kmo-investeringen 

op de leemte van risicofinanciering voor kleinere ondernemingen in Limburg. De kmo-

portefeuille bedraagt 22 bedrijven. Met KMOFIN en KMOFIN 2 beschikt LRM over een 

ARKIV-vennootschap voor investeringen in beloftevolle groei-ondernemingen, opgericht in 

het kader van de eerste en tweede ARKimedesregeling van PMV. Om de instapdrempel te 

verlagen verschaft LRM de PLUS-lening gericht op familiale kmo‟s (achtergestelde lening 

zonder waarborgen). Tevens ontwikkelt de LRM kmo-zones, in de regel samen met de be-

trokken gemeentes. 

Grote ondernemingen. De groeiplannen van grotere ondernemingen uit traditionele secto-

ren worden door LRM ondersteund, met bijzondere aandacht voor familiale ondernemingen 

en familiale opvolgingen. De investeringsbedragen variëren van € 0,75 tot € 10 mio. Tevens 

bekijkt LRM buy-out dossiers en projectfinancieringen binnen multinationale ondernemingen. 

De portefeuille bevat einde 2010 15 bedrijven. Grote bedrijven door de crisis tijdelijk in moei-

lijkheden kunnen een beroep doen op „replacement capital‟ van LRM (achtergestelde lening 

ter versterking van eigen vermogen en solvabiliteit). Tenslotte ontwikkelt LRM samen met 

haar partners enkele strategische bedrijvenparken van bovenlokaal belang. In Lommel werd 

met Kristalpark medio 2011 300ha nieuwe bedrijventerreinen op de markt gebracht, en in 

West-Limburg werkt LRM mee aan de ontwikkeling van 150ha nieuwe bedrijvenparken voor 

logistieke bedrijven. 

 

                                                

103  Mijnen NV (www.mijnen.be), een volle dochter van LRM, is de concessiehouder van de voormalige Limburgse 
mijnen, waarvan het potentieel aan energieproductie onderzocht wordt.  
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2. Belangrijkste financiële gegevens 

Balans en resultatenrekening. De LRM heeft einde 2010 € 328 mio financieel vaste activa 

in haar bezit, voornamelijk deelnemingen in verbonden ondernemingen, evenals € 35 mio 

vlottende activa, bestaande uit € 11 mio geldbeleggingen104 en liquide middelen en voor 

€ 20 mio gronden (industrieterreinen) die te koop aangebonden worden. De som van de acti-

va bedraagt € 363 mio. Zie Tabel 34. 

Het eigen vermogen van LRM bedraagt € 251 mio, wat impliceert dat de onderneming voor 

€ 112 mio schulden heeft. Deze schuld bestaat voornamelijk uit leningen aangegaan bij de 

eigen dochter Mijnen nv (in totaal: € 75 mio) evenals een openstaande schuld (zichtrekening) 

bij Mijnen nv (€ 21 mio). Ook nog niet betaalde dividenden (€ 12 mio) aan de aandeelhouder 

(Vlaamse overheid) zijn bij de schuld opgenomen. Uit de resultatenrekening (zie Tabel 32) 

blijkt dat in 2009 en 2010 in totaal € 19 mio dividenden worden uitbetaald. 

Mijnen nv is de eigenaar van het voormalige Limburgse mijnenpatrimonium, en heeft een 

groot gedeelte daarvan omgebouwd tot industrieterrein of verwante activiteit. De onderne-

ming heeft in 2010 een balans van € 235 mio, wat voor € 127 mio bestaat uit financieel vaste 

activa (voornamelijk verbonden ondernemingen). In totaal beheert de LRM inclusief haar 

dochters € 328 + €127 = € 455 mio financieel vaste activa. In het afgelopen decennium is het 

balanstotaal wel langzaam gedaald, van € 479 mio in 2001 over € 451 mio in 2005 naar 

€ 235 mio (2010). Zie Tabel 35. Het eigen vermogen van Mijnen nv bedraagt € 204 mio 

waarvan € 180 mio geplaatst kapitaal. De schulden bestaan voornamelijk uit nog te betalen 

dividenden ( LRM). Zie Tabel 33. 

 

Investeringen. Tussen 1999 en 2010 investeert LRM € 217 mio risicokapitaal in 122 Lim-

burgse bedrijven, waarvan € 56,4 mio in 2010 (45 bedrijven inclusief vervolginvesteringen). 

In 2010 worden exits in vier ondernemingen gerealiseerd en twee falingen genoteerd. Bedrij-

venterreinen en specifieke infrastructuur voor jonge bedrijven (BioVille, GreenVille) zijn een 

belangrijke activiteit van LRM, waarin aanzienlijke middelen geïnvesteerd worden. 

Mijnen nv is zelfstandig actief in investeringen in bedrijven evenals in bedrijventerreinen, 

windmolenparken, zonnecentrales (totale investering: € 77 mio) en de exploitatie van de 

Limburgse ondergrond (methaanextractie). 

 
  

                                                

104  Het Jaarverslag 2010 vermeldt dat LRM voor € 10,9 mio deelnemingen in verbonden ondernemingen boekt 
als geldbeleggingen. 



Advies doorgroei van ondernemingen 

 121 

Tabel 32: LRM nv, resultatenrekening 2009 en 2010, synthese, in € 

  
2010 2009 verschil groei 

70/74 Bedrijfsopbrengsten 1.839.759 1.905.300 -65.541 -3,4 

70 Omzet 1.443.562 1.478.193 -34.631 -2,3 

74 Andere bedrijfsopbrengsten 396.197 427.107 -30.910 -7,2 

60/64 Bedrijfskosten 5.974.722 6.051.549 -76.827 -1,3 

60 Handelsgoederen 458.375 1.087.681 -629.306 -57,9 

61 Diensten en diverse goederen 2.330.849 1.892.574 438.275 23,2 

62 Bezoldigingen en sociale lasten 3.069.168 2.950.854 118.314 4,0 

630 Afschrijvingen en waardeverminderingen 50.236 59.310 -9.074 -15,3 

640/8 Andere bedrijfskosten 66.094 61.130 4.964 8,1 

9901 Bedrijfsresultaat -4.134.963 -4.146.249 11.286 -0,3 

75 Financiële opbrengsten 17.582.798 2.867.078 14.715.720 513,3 

750 Opbrengsten FVA 17.196.657 2.805.527 14.391.130 513,0 

751 Opbrengsten vlottende activa 3.107 30.825 -27.718 -89,9 

752/9 Andere financiële opbrengsten 383.034 30.726 352.308 1.146,6 

65 Financiële kosten 1.565.076 504.244 1.060.832 210,4 

650 Kosten van schulden 1.386.907 1.629.060 -242.153 -14,9 

651 Waardevermindering vlottende activa -573.992 -2.918.739 2.344.747 -80,3 

652/9 Andere financiële kosten 752.161 1.793.923 -1.041.762 -58,1 

 
P.m. resultaat financiële kosten en opbrensten 16.017.722 2.362.834 13.654.888 577,9 

9902 Resultaat gewone bedrijfsvoering 11.882.759 -1.783.415 13.666.174 -766,3 

76 Uitzonderlijke opbrengsten 3.646.242 1.459.804 2.186.438 149,8 

761 Terugname waardeverminderingen FVA  323.824 1.279.831 -956.007 -74,7 

763 Meerwaarde realisatie VA 3.247.915 
 

3.247.915 
 764/9 Andere 74.503 179.973 -105.470 -58,6 

66 Uitzonderlijke kosten 2.523.205 1.545.992 977.213 63,2 

661 Waardeverminderingen FVA  2.521.230 1.517.499 1.003.731 66,1 

663 Minderwaarde bij realisatie VA  1.975 
 

1.975 
 664/8 Andere uitzonderlijke kosten 

 
28.493 -28.493 

 

 
P.m. resultaat uitzonderlijke kosten en opbrensten 1.123.037 -86.188 1.209.225 -1.403,0 

9903 Resultaat voor belastingen 13.005.796 -1.869.603 14.875.399 -795,6 

67/77 Belastingen op het resultaat 0 181.712 -181.712 -100,0 

9905 Te bestemmen resultaat van het boekjaar 13.005.796 -1.687.891 14.693.687 -870,5 

9906 Te bestemmen winst 11.317.905 -1.687.891 13.005.796 -770,5 

-14 Over te dragen winst 317.905 -1.687.891 2.005.796 -118,8 

791/2 Onttrekking aan eigen vermogen 0 8.000.000 -8.000.000 -100,0 

694 Vergoeding van het kapitaal 11.000.000 8.000.000 3.000.000 37,5 
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Tabel 33: Mijnen nv, resultatenrekening 2009 en 2010, synthese, in € 

  
2010 2009 verschil groei 

70/74 Bedrijfsopbrengsten 995.911 1.077.175 -81.264 -7,5 

70 Omzet 684.228 1.105.760 -421.532 -38,1 

71 Voorraad goederen in bewerking -3.845 -714.568 710.723 -99,5 

74 Andere bedrijfsopbrengsten 315.528 685.983 -370.455 -54,0 

60/64 Bedrijfskosten 1.107.555 90.071 1.017.484 1.129,6 

60 Handelsgoederen 924.622 1.365.363 -440.741 -32,3 

61 Diensten en diverse goederen 724.925 829.616 -104.691 -12,6 

62 Bezoldigingen en sociale lasten 544.557 684.123 -139.566 -20,4 

630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op activa 170.105 162.528 7.577 4,7 

631/4 Waardeverminderingen op voorraden -88.104 
 

-88.104 
 635/7 Voorzieningen -1.266.079 -3.053.588 1.787.509 -58,5 

640/8 Andere bedrijfskosten 97.529 102.029 -4.500 -4,4 

9901 Bedrijfsresultaat -111.644 987.104 -1.098.748 -111,3 

75 Financiële opbrengsten 5.852.400 13.949.774 -8.097.374 -58,0 

750 Opbrengsten FVA 3.944.016 5.967.317 -2.023.301 -33,9 

751 Opbrengsten vlottende activa 615.363 460.687 154.676 33,6 

752/9 Andere financiële opbrengsten 1.293.021 7.521.770 -6.228.749 -82,8 

65 Financiële kosten 668.695 2.995.578 -2.326.883 -77,7 

650 Kosten van schulden 774 1.540 -766 -49,7 

651 Waardevermindering vlottende activa -665.158 -15.096.427 14.431.269 -95,6 

652/9 Andere financiële kosten 1.333.079 18.090.465 -16.757.386 -92,6 

 
P.m. resultaat financiële kosten en opbrensten 5.183.705 10.954.196 -5.770.491 -52,7 

9902 Resultaat gewone bedrijfsvoering 5.072.061 11.941.300 -6.869.239 -57,5 

76 Uitzonderlijke opbrengsten 2.156.837 5.112.684 -2.955.847 -57,8 

761 Terugname waardeverminderingen FVA  260.279 719.084 -458.805 -63,8 

763 Meerwaarde bij realisatie VA 1.889.818 4.388.600 -2.498.782 -56,9 

764/9 Andere 6.740 5.000 1.740 34,8 

66 Uitzonderlijke kosten 533.285 1.023.824 -490.539 -47,9 

661 Waardeverminderingen FVA  
 

132.521 -132.521 
 663 Minderwaarde bij realisatie VA  444.815 891.303 -446.488 -50,1 

664/8 Andere uitzonderlijke kosten 88.470 
 

88.470 
 

 
P.m. resultaat uitzonderlijke kosten en opbrensten 1.623.552 4.088.860 -2.465.308 -60,3 

9903 Resultaat voor belastingen 6.695.613 16.030.160 -9.334.547 -58,2 

9906 Te bestemmen winst 7.169.759 14.709.626 -7.539.867 -51,3 

14 P Overgedragen winst van het vorige boekjaar 474.146 -1.320.534 1.794.680 -135,9 

691/2 Toevoeging aan eigen vermogen 334.978 474.146 -139.168 -29,4 

694/6 Uit te keren winst 6.500.000 13.500.000 -7.000.000 -51,9 
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Tabel 34: LRM nv, balans 2009 en 2010, synthese, in € 

 
Balans: activa 2010 2009 verschil groei 

 
Balans: passief 2010 2009 verschil groei 

20/28 Vaste activa 327.918.599 322.543.818 5.374.781 1,7 10/15 Eigen vermogen 250.626.609 248.697.582 1.929.027 0,8 

21 Immateriële vaste activa 17.452 34.627 -17.175 -49,6 10 Kapitaal 208.047.367 208.047.367 0  

22/27 Materiële vaste activa 71.748 55.929 15.819 28,3 100 Geplaatst kapitaal 208.047.367 208.047.367 0  

28 Financiële vaste activa 327.829.399 322.453.262 5.376.137 1,7 13 Reserves 41.987.896 41.987.896 0  

280/1 Verbonden ondernemingen 244.297.830 241.139.949 3.157.881 1,3 130 Wettelijke reserve 20.804.737 20.804.737 0  

280 Deelnemingen 240.547.830 237.939.949 2.607.881 1,1 133 Beschikbare reserve 21.183.159 21.183.159 0  

281 Vorderingen 3.750.000 3.200.000 550.000 17,2 14 Overgedragen winst/verlies 317.906 -1.687.891 2.005.797 -118,8 

282/3 

Ondernemingen waarmee 
een deelnemingsverhouding 

bestaat 65.087.055 59.866.774 5.220.281 8,7 15 Kapitaalsubsidies 273.440 350.210 -76.770 -21,9 

282 Deelnemingen 43.460.049 39.433.295 4.026.754 10,2 16 
Voorzieningen en uitgestel-
de belastingen 266.171 266.171 0  

283 Vorderingen 21.627.006 20.433.479 1.193.527 5,8 17/49 Schulden 111.839.026 106.978.762 4.860.264 4,5 

284/8 Andere FVA 18.444.514 21.446.539 -3.002.025 -14,0 17 Schulden > 1 jaar 31.250.000 56.250.000 
-

25.000.000 -44,4 

284 Aandelen 2.780.355 5.310.000 -2.529.645 -47,6 42/48 Schulden < 1 jaar 79.634.503 50.728.232 28.906.271 57,0 

285/8 
Vorderingen en borgtochten 

in contanten 15.664.159 16.136.539 -472.380 -2,9 42 
Schulden > 1 jaar die binnen 

het jaar vervallen 43.750.000 18.750.000 25.000.000 133,3 

29/58 Vlottende activa 34.813.207 33.398.700 1.414.507 4,2 44 Handelsschulden 911.639 856.204 55.435 6,5 

35 
Onroerende goederen be-

stemd voor verkoop 20.199.778 19.852.993 346.785 1,7 45 

Schulden met betrekking tot 
belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 593.580 567.524 26.056 4,6 

40/41 Vorderingen < 1 jaar 3.530.463 2.581.158 949.305 36,8 450/3 Belastingen 202.212 201.374 838 0,4 

50/53 Geldbeleggingen 10.920.704 10.792.524 128.180 1,2 454/9 
Bezoldigingen en sociale 

lasten 391.368 366.150 25.218 6,9 

54/58 Liquide middelen 160.795 171.733 -10.938 -6,4 47/48 Overige schulden 34.379.284 30.554.504 3.824.780 12,5 

490/1 Overlopende rekeningen 1.467 292 1.175 402,4 492/3 Overlopende rekeningen 954.523 530 953.993  

20/58 Totaal 362.731.806 355.942.518 6.789.288 1,9 10/49 Totaal 362.731.806 355.942.515 6.789.291 1,9 
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Tabel 35: Mijnen nv, balans 2009 en 2010, synthese, in € 

 
Balans: activa 2010 2009 verschil groei 

 
Balans: passief 2010 2009 verschil groei 

20/28 Vaste activa 130.596.474 127.429.235 3.167.239 2,5 10/15 Eigen vermogen 203.549.188 203.353.575 195.613 0,1 

21 Immateriële vaste activa 140 2.079 -1.939 -93,3 10 Kapitaal 180.000.000 180.000.000 0 0,0 

22/27 Materiële vaste activa 4.090.891 6.538.595 -2.447.704 -37,4 100 Geplaatst kapitaal 180.000.000 180.000.000 0 0,0 

28 Financiële vaste activa 126.505.443 120.888.561 5.616.882 4,6 101 Niet opgevraagd kapitaal 
  

0 
 280/1 Verbonden ondernemingen 78.611.033 78.576.146 34.887 0,0 11 Uitgiftepremies 5.307.671 5.307.671 0 0,0 

280 Deelnemingen 3.596.333 3.565.346 30.987 0,9 12 
Herwaarderingsmeer-

waarden 47.261 279.408 -232.147 -83,1 

281 Vorderingen 75.014.700 75.010.800 3.900 0,0 13 Reserves 17.859.278 17.292.350 566.928 3,3 

282/3 
Ondernemingen waarmee een 

deelnemingsverhouding bestaat 3.946.185 2.357.581 1.588.604 67,4 130 Wettelijke reserve 15.150.220 14.815.439 334.781 2,3 

282 Deelnemingen 2.133.300 1.076.787 1.056.513 98,1 133 Beschikbare reserve 2.709.058 2.476.911 232.147 9,4 

283 Vorderingen 1.812.885 1.280.794 532.091 41,5 14 
Overgedragen 

winst/verlies 334.978 474.146 -139.168 -29,4 

284/8 Andere FVA 43.948.225 39.954.834 3.993.391 10,0       

284 Aandelen 5.637.501 4.587.501 1.050.000 22,9 16 
Voorzieningen en uitge-
stelde belastingen 24.164.540 25.430.619 -1.266.079 -5,0 

285/8 
Vorderingen en borgtochten in 

contanten 38.310.724 35.367.333 2.943.391 8,3 17/49 Schulden 6.868.123 14.238.521 -7.370.398 -51,8 

29/58 Vlottende activa 103.985.378 115.593.481 -11.608.103 -10,0 42/48 Schulden < 1 jaar 6.856.446 14.232.954 -7.376.508 -51,8 

35 
Onroerende goederen bestemd 

voor verkoop 928.458 135.630 792.828 584,6       

40/41 Vorderingen < 1 jaar 24.306.689 20.563.734 3.742.955 18,2       

50/53 Geldbeleggingen 72.452.533 78.420.188 -5.967.655 -7,6       

54/58 Liquide middelen 5.050.837 15.123.255 -10.072.418 -66,6       

490/1 Overlopende rekeningen 1.246.861 1.350.674 -103.813 -7,7 492/3 Overlopende rekeningen 11.677 5.567 6.110 109,8 

20/58 Totaal 234.581.852 243.022.716 -8.440.864 -3,5 10/49 Totaal 234.581.851 243.022.715 -8.440.864 -3,5 
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Hoofdstuk 4 
Agentschap Ondernemen 

Het Agentschap Ondernemen (verder afgekort tot AO) is een intern verzelfstandigd agent-

schap zonder rechtspersoonlijkheid binnen de Vlaamse overheid, opgericht op 1 januari 

2009 als een fusie van het Agentschap Economie en het Vlaams Agentschap Ondernemen. 

Aan dit agentschap is het Hermesfonds (“Fonds voor Flankerend Economisch Beleid”) ge-

koppeld. 

Het AO wil de drijvende kracht zijn achter meer en sterker ondernemerschap in Vlaanderen, 

en vervult daarbij in essentie twee rollen: 

 Stimulerende regisseur: ondernemerschap aanmoedigen, ondersteunen van de con-

currentiepositie van ondernemers, bijdragen tot stimulerende omgevingsfactoren  

 Complementaire speler: actor (complementair met bedrijfsorganisaties) bij het verlenen 

van subsidies, sensibiliseren voor ondernemerschap, informeren over overheidsmaat-

regelen, en dergelijke meer. 

1. Overzicht activiteiten 

Het AO maakt globaal een onderscheid tussen volgende activiteiten (de twee instrumenten 

in het vet worden verder in dit hoofdstuk uitgewerkt): 

 Steunmaatregelen om ondernemingen in hun competitiviteit te ondersteunen: 

 Groeipremie (wordt afgebouwd) 

 Strategische opleidings- en investeringssteun (SIOS) 

 Rentetoelage bij hinder door openbare werken 

 Ecologiepremie:  

 “Open systeem” (wordt afgebouwd) 

 Ecologiepremies via oproep (wordt afgebouwd) 

 Ecologiepremie “plus” (WIP): operationeel sinds februari 2011 

 Dossiers oude expansiesteun (wordt afgebouwd) 

 Ondernemerschap bevorderen: deze beleidslijn bestaat uit een vijftiental maatregelen, 

waaronder: 

 Kmo-portefeuille 

 Business Angels Netwerk (BAN Vlaanderen vzw) 

 Omgevingsfactoren faciliteren: 

 Bedrijventerreinen: subsidiëring, activering, monitoring…. 

 Europese middelen optimaal aanwenden 

 EFRO doelstelling 2 en 3 

 Entreprise Europe Network 

 Specifieke opdrachten, dienstverlening aan bedrijven en andere taken (vaak: commu-

nicatie met en informatie voor ondernemingen). 

 



Advies doorgroei van ondernemingen 

 126 

Het Hermesfonds (onderdeel begroting Vlaamse Gemeenschap) voorziet in de middelen 

waarmee deze beleidslijnen uitgevoerd worden. De totale uitgaven van dit Fonds bedragen 

in 2010 € 236,3 mio, wat in 2011 zal toenemen (eerste begrotingscontrole 2011: 

€ 248,5 mio). 

Het AO werkt sinds kort eveneens aan de maatregel “Gazellesprong” gericht op groeionder-

nemingen. De voorlopige budgettaire inspanning voor 2011 bedraagt € 1,5 mio, waardoor we 

dit initiatief niet in detail uitwerken. 

De beleidsbrief Economie 2011 verduidelijkt de stand van zaken als volgt: “Als proeftuin voor 

de coaching van groeiondernemers, werd door de Vlaamse Regering al € 1,5 mio uitgetrok-

ken met als doel een 170-tal ondernemers te begeleiden in hun groeistrategie. In het kader 

van de oproep ondernemerschap werden 9 coaching projecten geselecteerd van intermediai-

re organisaties, die met steun van het Agentschap Ondernemen proefprojecten hebben uit-

gezet inzake groeibegeleiding. Deze projecten kregen een uitrol vanaf het vierde kwartaal 

2010 en zullen quasi allen lopen tot en met het derde kwartaal van 2012. Om leereffecten te 

capteren uit deze projecten, ter voorbereiding van een meer structurele maatregel, werd bin-

nen het Agentschap Ondernemen een interne werkgroep opgericht die intensief de ervarin-

gen uit de 9 gesteunde proefprojecten opvolgt. Voor elk project werd een accountmanager 

binnen het AO aangeduid, die samen met een dossierbeheerder het project inhoudelijk op-

volgt. De ervaringen uit deze proefprojecten, samen met ervaringen van soortgelijke pro-

jecten uit het buitenland, zullen in de tweede helft van 2011 resulteren in de formulering van 

een nieuwe maatregel en budgetbepaling”. 
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2. Strategische investeringssteun 

1a  

Actor 

1b  

Instrument 

1c  

Doelgroep 

1d  

Fase innovatiecyclus 

1e  

Oprichting 

1f  

Analyse 

AO  Strategi-
sche inves-
teringssteun  

Ondernemin-
gen in steun-

gebieden 

Strategische investeringen 2008 in 
huidige 
vorm 

Juli 2011 

 
2a  

Korte be-
schrijving  

Op 22 februari 2008 heeft de Vlaamse regering beslist de vroegere systemen van 
strategische investeringssteun en de ad hoc opleidingssteun te vervangen door een 
gecombineerd steunsysteem voor strategische investerings- en opleidingsprojecten 
(SIOS) (operationeel door MB van 18 april 2008).  

De focus ligt op de strategische waarde van steunaanvragen getoetst aan bedrijfseco-
nomische (prestaties en leefbaarheid van doelonderneming: solvabiliteit, liquiditeit…), 
sociale (sociaalmaatschappelijke verantwoordelijkheid: duurzaamheidsverslag, te-
werkstellingsgarantie, diversiteitsplan) en ecologische (inspanningen om een milieu-
zorgsysteem uit te bouwen) criteria. Voor de periode tussen 30 april 2009 en 17 de-
cember 2010 zijn door de crisis een aantal bijkomende versoepelingsmaatregelen 
genomen, waarop in deze synthese niet verder wordt ingegaan. 

Op 17 december 2010 heeft de Vlaamse regering aangepaste modaliteiten voor SIOS 
goedgekeurd, vooral met het oog op het harmoniseren van de Vlaamse met de Euro-
pese regelgeving (vertaling van de principes „stimulerend effect‟ en „noodzaak van de 
steun‟), het aanpassen van de ontvankelijkheids- en beoordelingscriteria zodat deze 
beter aansluiten bij de gewijzigde financieel-economische situatie, en het opheffen van 
de versoepelingsmaatregelen (crisis). 

De Beleidsbrief Economie 2011 kondigt aan dat tijdens de tweede helft van 2011 een 
tweede evaluatie wordt doorgevoerd waarvan de resultaten in de loop van 2012 zicht-
baar worden: “Enerzijds wordt de maatregel [bedoeld is: SIOS] geëvalueerd op haar 
effectiviteit, dit onder meer om de politieke standpuntbepaling met betrekking tot een 
eventuele verlenging van de regionale steunkaart te onderbouwen. Daarbij moet een 
antwoord worden gegeven op de vraag in welke mate de regionale investeringssteun 
er toe leidt dat het lokalisatiebeleid van de onderneming er door wordt beïnvloed en 
noodzakelijk is voor de onderneming om de investeringen uit te voeren in de regionale 
steungebieden (…). Anderzijds zal conform de afspraken gemaakt bij de redactie van 
het Witboek Nieuw Industrieel Beleid (NIB) onderzocht worden of de maatregel vol-
doende inspeelt op het concept “nieuw industrieel beleid” en hoe het instrument beter 
in deze visie kan worden ingeschakeld. (…) De studieopdracht voor de evaluatie en 
bijsturing is opgestart en in het voorjaar van 2012 zullen de eerste resultaten ter be-
schikking komen en besproken worden in de schoot van de Vlaamse Regering”.  

Voor meer informatie: www.vlaanderen.be  Ondernemen  Strategische Investe-
rings- en Opleidingssteun (SIOS). Via www.ae.vlaanderen.be  Ondernemingen  
Strategische projecten komt men op dezelfde sites terecht. 

 

http://www.vlaanderen.be/
http://www.ae.vlaanderen.be/
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3a  

Werkwijze 
SIOS105 

Het systeem voor strategische investerings- en opleidingssteun is van toepassing op 
investeringen van meer dan € 8 mio voor kmo‟s in heel Vlaanderen en van grote on-
dernemingen in de regionale steungebieden, en op opleidingen van minstens 
€ 250.000 voor kleine ondernemingen en van minstens € 300.000 van middelgrote en 
grote ondernemingen in heel Vlaanderen. We bespreken enkel de investeringssteun. 

a/ kmo‟s (Europese definitie106) komen in heel het Vlaamse gewest in aanmerking voor 
SIOS-steun. Voor grote ondernemingen is dat enkel in de regionale steungebieden107. 
De steun geldt voor alle bedrijfstakken, met uitzondering van sommige landbouw- en 
voedingsactiviteiten ondersteund door het Europees landbouwbeleid. 

b/ Het strategisch belang en het stimulerend effect van de investeringen dienen sinds 
begin 2011 voldoende bewezen te zijn, onder invloed van Europese richtlijnen (herori-
entering staatssteun na crisismaatregelen): 

 Strategisch belang: de investeringen dienen verder te gaan dan het louter verder-
zetten van de bestaande activiteiten, en moeten betrekking hebben op een kan-
telmoment voor de onderneming. 

 Stimulerend effect en noodzaak van de steun: de investeringssteun moet noodza-
kelijk zijn voor ondernemingen om investeringen in de regionale steungebieden te 
realiseren. Dus: de steun impliceert een wijziging van het lokalisatiebeleid van de 
doelonderneming.  

c/ Voor de investeringssteun ligt het steunpercentage tussen de 5% en 10%108 (voor 
opleidingssteun tussen 20% en 25%). Wel kan de Vlaamse Regering, binnen de 
maximale Europese grenzen, afwijken van deze steunpercentages indien zij dit wen-
selijk acht. 

 De afschrijvingsaftrek (10% van som afschrijvingen in laatste drie jaarrekeningen 
neergelegd bij NBB) en de btw worden uit de subsidieerbare investeringen verwij-
derd.  

 Het kan gaan om materiële (gebouwen, machines…) en immateriële investerin-
gen. De doelonderneming (aanvrager subsidie) motiveert in een businessplan 
haar investeringen en de aangevraagde steun. 

 De doelondernemingen moeten sinds december 2010 in orde zijn met de bench-
markingconvenant en auditconvenant “klimaatbeleid”. Dit impliceert voor energie-
intensieve ondernemingen dat zij tot de 10% beste ondernemingen voor energie-
efficiëntie op wereldvlak behoren en inspanningen leveren om de energie-
efficiëntie te verbeteren. 

 Worden uitgesloten: investeringen verworven van een zaakvoerder of beheerder 

                                                

105  De belangrijkste documenten zijn: 

 22/02/08: Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van investerings- en opleidingssteun 

 23/07/10: Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging MB 22/02/08 

 17/12/10: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging MB 22/02/08, vooral over de integratie van de 
aangepaste Europese regelgeving over staatssteun 

 26/01/11: Bijlage bij het MB van 17/12/10 met verantwoording van de criteria voor evaluatie.  
106  Europese kmo-definitie: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van maximum € 50 mio of een balansto-

taal van maximum € 43 mio, en een zelfstandige onderneming zijn (geen filiaal van andere onderneming). 

107  Voor de periode 2007-2013 gaat het om 25 gemeentes in de provincies West-Vlaanderen (Diksmuide, Lo-
Reninge, Ieper, Middelkerke, Oostende, Wervik, Ronse), Limburg (Herstappe, Tongeren, As, Beringen, Genk, 
Leopoldsburg, Heusden-Zolder, Bree, Lommel, Maaseik, Hechtel-Eksel, Helchteren, Dilsen-Stokkem, Lana-
ken, Maasmechelen) en Antwerpen (Balen, Dessel en Mol). 

108  Beperkt tot 7,5% voor middelgrote ondernemingen buiten de ontwikkelingszones, tot opheffing van de maat-
regel einde 2010 door nieuwe richtlijnen van de Europese Commissie over staatssteun. 
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van de doelonderneming, investeringen waarvan de doelonderneming geen volle-
dig eigenaar wordt, en dergelijke meer. Ook de combinatie met de ecologiepremie 
is niet mogelijk. 

 Een gecombineerd dossier (opleiding- en investeringssteun) is mogelijk, wat de 
steundrempels en –voorwaarden niet wijzigt. 

d/ De minister van Economie beslist indien de subsidieverlening <= € 500.000 be-
draagt. Voor een grotere subsidieverlening beslist de Vlaamse regering: 

 De investeringen door de doelonderneming moeten minstens € 8 mio bedragen109. 
De maximumsubsidie SIOS bedraagt € 1 mio. 

 De subsidie wordt in drie schrijven uitbetaald:  

 30% ten vroegste 30 dagen na toekenning van de subsidie (start) 

 30% ten vroegste 30 dagen nadat 60% van het SIOS-project gerealiseerd is 

 40% ten vroegste 30 dagen na volledige realisatie van het project (afsluiting) 
e/ Ondernemingen die niet voldoen aan de regelgeving in Vlaanderen worden uitge-
sloten (achterstand RSZ, juridische procedure voor terugvordering toegekende steun, 
en dergelijke meer). Ondernemingen in handen van de overheid (>50%) worden 
eveneens uitgesloten. 

f/ Een onderneming kan om de drie jaar een SIOS-dossier indienen. 

[Agentschap Ondernemen, website] 

 
4a  

Financiële 
middelen  

De som van uitbetaalde investerings- en opleidingssteun bedraagt voor 2010 onge-
veer € 33,5 mio, volledig gedragen door het Hermesfonds (begroting Vlaamse Ge-
meenschap): zie rij [a] in Tabel 40. De vastleggingen (aangegane engagementen tot 
steunverlening) liggen hoger, namelijk: € 39,4 mio. Het aandeel van de investerings-
steun bedraagt € 20,1 mio (rij [b]), en groeit in de afgelopen jaren sterk. 

Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat vastleggingen groter zijn dan uitbeta-
lingen, onder andere omdat de uitbetaling van de steun in de loop van de tijd (over 
verschillende jaren) gespreid wordt en omdat de investeringen niet steeds volledig 
conform de initiële engagementen (bij de subsidieaanvraag) gerealiseerd worden. 

De SIOS-middelen vormen ongeveer 14% van de uitbetalingen van het Hermesfonds 
in 2010. De belangrijkste beleidsmaatregel binnen het Hermesfonds in budgettaire 
termen is de ecologiepremie, met ongeveer 41% van de middelen. 

[Agentschap Ondernemen, Jaarverslag 2010]  

4b  

Inbreng 
Vlaande-

ren 

Het Hermesfonds is een onderdeel van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, 
en wordt volledig door de Vlaamse Gemeenschap gedragen.  

Opvallend is dat in 2010 het Hermesfonds ook € 6,6 mio middelen voorziet om de ver-
liesfinanciering van de Waarborgregeling (nv Waarborgbeheer binnen PMV) bijko-
mend op te vangen: zie luik C in Tabel 40. In voorgaande jaren was deze verliesfinan-
ciering niet voorzien. 

 

5a  

Onder-
steunde 

Tussen 2008 en 2010 is voor € 40,5 mio investeringssteun aan xx Vlaamse onderne-
mingen vastgelegd, waarvan bijna de helft in 2010: zie rij [a] in Tabel 39. Aangezien 
de SIOS-subsidie maximum 10% bedraagt van de gehele investering, zijn sinds 2008 

                                                

109  De minimumdrempels voor opleidingssteun bedragen € 250.000 voor een kmo en € 300.000 voor een grotere 
onderneming. 
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investe-
ringen  

meer dan € 405 mio strategische investeringen door deze ondernemingen gereali-
seerd. 

Er lijkt binnen SIOS een verschuiving van steun voor opleidingen naar steun voor in-
vesteringen plaats te grijpen: de subsidies voor investeringssteun stijgen jaarlijks met 
€ 6 à 7 mio, terwijl de opleidingssteun in 2010 een aanzienlijke daling registreert. Re-
cente wijzigingen van de Europese regelgeving (vooral het aantonen van het „stimule-
rend effect‟ van de subsidie) lijken deze verschuiving mee te stimuleren. 

[Agentschap Ondernemen, website; informatie opgevraagd bij het Agentschap] 

 

Tabel 36: SIOS, 2008 tot 2010: toegekende kredieten (vastleggingen) (Agentschap Ondernemen) 

  2008 2009 2010 SOM 2008 2009 2010 SOM 

Per soort steun, in €  
        

Investeringssteun  [a] 7.125.648 13.170.305 20.159.665 40.455.618 44,6% 28,7% 51,1% 39,9% 

Opleidingssteun  [b] 8.849.133 32.793.638 19.271.258 60.914.029 55,4% 71,3% 48,9% 60,1% 

TOTAAL  [c] 15.974.781 45.963.943 39.430.923 101.369.647 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Aantal projecten 
        

TOTAAL 19 59 47 125 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gemiddelde steun per project 
        

TOTAAL 840.778 779.050 838.956 810.957 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabel 37: Agentschap Ondernemen, Hermesfonds, besteding middelen in 2010 (Agentschap 

Ondernemen, Jaarverslag 2010, juli 2011; Vlaamse begroting 2011, begrotingscontrole I) 

  

2010 vastleg-
ging [a] 

2010 betaling 
[b] 

in % totaal 
van [b] 

aantal 
dossiers [c] 

betaling [b] / 
dossiers [c] 

begroting VG (OK): 
BC1 2011 [e] 

 

Hermesfonds (totaal) 

 

236.320.000 100,0% 

  

248.539.000 

A 
Steunmaatregelen competitivi-
teit 198.605.652 148.770.704 63,0% 

  

139.722.000 

A1 Groeipremie (afbouw) 16.360.704 16.360.704 6,9% 

  

11.382.000 

A2 SIOS  [a] 39.430.923 33.547.000 14,2% 47 713.766 30.685.000 

A21 Investeringssteun  [b] 20.159.665 

     A22 Opleidingssteun  [c] 19.271.258 

     

A3 
Rentetoelage hinder openbare 
werken 172.701 122.000 0,1% 27 6.396 176.000 

A4 Ecologiepremies 142.641.324 96.464.000 40,8% 574 248.504 92.955.000 

A41 
Ecologiepremie "open systeem" 
(in afbouw) 1.102.645 

  

6 183.774 

 A42 Ecologiepremie via oproep 141.538.679 

  

568 249.188 

 A43 Ecologiepremie "Plus" (WIP) 0 

     

A5 
Expansiesteun wet 1978 en 
decreet 1993 (in afbouw) 0 2.277.000 1,0% 

  

524.000 

A6 Nieuwe projecten in 2011 

     

4.000.000 
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2010 vastleg-
ging [a] 

2010 betaling 
[b] 

in % totaal 
van [b] 

aantal 
dossiers [c] 

betaling [b] / 
dossiers [c] 

begroting VG (OK): 
BC1 2011 [e] 

A61 
Projecten kaderend in Nieuw 
Industrieel Beleid 

     

3.000.000 

A62 
investeringssteun internationale 
groei 

     

1.000.000 

B 
Ondernemerschap bevorderen 
(binnen Hermesfonds) 47.689.647 48.315.000 20,4% 

  

51.694.000 

B1 BEA kmo-portefeuille 33.791.730 35.892.000 15,2% 

  

34.070.000 

B2 Initiatieven ondernemerschap 4.608.162 3.061.000 1,3% 51 90.356 5.424.000 

B3 
Andere projecten ondernemer-
schap 9.289.755 9.362.000 4,0% 

  

12.200.000 

C Overdrachten naar PMV 

 

7.147.000 3,0% 

  

899.000 

C1 
Verliesfinanciering Waarborgre-
geling 

 

6.600.000 2,8% 

  

0 

C2 
Winwinlening: beheersvergoe-
ding PMV 

 

106.000 0,0% 

  

109.000 

C3 
Winwinlening: fiscale minderin-
komsten federale overheid 

 

441.000 0,2% 

  

790.000 

D 
Andere uitgaven Hermesfonds 
(EFRO, bedrijventerreinen…) 

 

32.087.296 13,6% 

  

56.224.000 
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Hoofdstuk 5 
Frankrijk: groep Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de Franse groep Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), 

zoals die gedocumenteerd wordt via websites, jaarverslagen en publicaties.  

1. Kenmerken van de groep  

Algemeen belang en economische ontwikkeling. De groep CDC 

(www.caissedesdepots.fr) is een Franse publieke financiële instelling, gecreëerd in 1816. Ze 

omschrijft zichzelf als een “publieke groep ten dienste van het algemeen belang en de eco-

nomische ontwikkeling”110. Ze staat onder directe controle van het Franse Parlement en het 

Franse Rekenhof. CDC is autonoom in het beheer van de middelen die haar ter beschikking 

zijn gesteld. 

Publieke en marktdiensten. De groep bestaat uit twee delen: een openbare dienst (dien-

sten van algemeen belang) en een groot aantal filialen (marktactiviteiten). De openbare 

dienst overkoepelt de functionele (secretariaat-generaal, communicatie…) en operationele 

(bankdiensten, spaarfonds…) taken. De taken van openbaar belang betreffen vooral het be-

heer van consignaties111, openbare spaarfondsen, pensioenfondsen en middelen voor lagere 

besturen, en de financiering van sociale huisvesting. 

De filialen oefenen marktactiviteiten uit en functioneren volledig marktconform. Zij dragen bij 

tot de sociale doelstellingen van de groep, door hun activiteiten (ontwikkeling van onderne-

mingen en vastgoed…) en door hun inkomsten. De groep speelt een sleutelrol in initiatieven 

waar de publieke en marktsector samen bij betrokken worden. 

2. Taken van de groep 

Taken CDC. De CDC-groep onderscheidt tien takenpakketten. We overlopen kort de karak-

teristieken van die pakketten en gaan waar nodig dieper in op specifieke elementen. De eer-

ste takenpakketten (gereglementeerde spaartegoeden, bankfunctie, pensioenfondsen, inves-

teringen in lokale en regionale besturen, sociale huisvesting) behoren tot de openbare 

                                                

110  De werking is gebaseerd op de artikelen L. 518-2 en volgende van de “code monétaire et financier”, herzien in 
2008 door de zogenaamde Wet op de Modernisering van de Economie: « La Caisse des dépôts et consigna-
tions et ses filiales constituent un groupe public au service de l‟intérêt général et du développement écono-
mique du pays. Ce groupe remplit des missions d‟intérêt général en appui des politiques publiques conduites 
par l‟État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. La Caisse des dépôts et 
consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au 
développement des entreprises. Elle est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la ga-
rantie de l‟autorité législative » (code monétaire et financier Art. L518-2). 

111  Gerechtelijke consignatie: gerechtelijke bewaargeving van gelden in de consignatiekas, bijvoorbeeld uit erfe-
nissen, faillissementen of schuldsanering door de overheid, in de regel door advocaten of notarissen.  

http://www.caissedesdepots.fr/
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dienstverlening. De overige takenpakketten (investeringen in ondernemingen, verzekeringen, 

vastgoed) worden uitgevoerd door marktfilialen van CDC. 

2.1. Beheer gereglementeerde spaarfondsen 

Gereglementeerde spaarkredieten. Een belangrijk deel van de Franse gereglementeerde 

spaarfondsen worden bij wet ter beschikking gesteld aan de CDC-groep, aan een vooraf 

bepaalde vergoeding. De CDC-groep investeert deze middelen voornamelijk in een aantal 

sociale opdrachten, in de regel met een eerder bescheiden rendement op lange termijn. De-

ze rekeningen hebben vele karakteristieken die afwijken van de (commerciële) spaarreke-

ningen vandaag aangeboden door de meeste banken in België en andere Europese landen.  

Wijdverspreid en fiscaal gunstig. De belangrijkste kenmerken van het gereglementeerde 

spaarvermogen beheerd door CDC zijn: 

 Elke particulier, vzw of HLM112 kan één spaarrekening openen, met een plafond aan 

inlegbedrag voor particulieren (tot € 15.300) en vzw‟s (€ 76.500). Elke persoon of in-

stelling kan slechts één spaarrekening bezitten. In totaal (som van alle varianten) zijn 

er meer dan 50 miljoen van dergelijke spaarrekeningen. 

 De rentevergoeding kan maximaal vier maal per jaar aangepast worden. 

 Er dienen geen belastingen of sociale heffingen op het kapitaal én de rente betaald. 

 De minimale inleg is zeer klein, namelijk € 10 per spaarrekening. 

 De spaarrekening kan op elk moment volledig opgevraagd worden. 

 Tot 2008 worden de spaarrekeningen bij het grote publiek aangeboden via intermediai-

re financiële instellingen verbonden met de staat. Sinds de Wet op de Modernisering 

van de Economie (2008) kunnen alle bankinstellingen deze spaarvorm aanbieden. 

 Een belangrijk deel van deze spaartegoeden wordt bij wet gecentraliseerd bij CDC, 

met staatsgarantie voor de gecentraliseerde bedragen. Dit aandeel wordt jaarlijks aan-

gepast en komt overeen met minstens 125% van de behoeften voor het financieren 

van de CDC-programma‟s sociale huisvesting en stedenbeleid (minimumpercentage bij 

wet vastgelegd). 

 De overblijvende ongeveer 30% niet-gecentraliseerde spaartegoeden blijven bij de 

intermediaire financiële instellingen, en dienen verplicht besteed aan de financiering 

van kmo‟s en investeringen voor energiebesparingen in oudere gebouwen (bij wet 

vastgelegd). Bij gebrek aan dergelijke bestemming worden de gereglementeerde fond-

sen alsnog gecentraliseerd bij CDC. 

 

Besteding: verschuiving in afgelopen decennium. In de loop van de tijd verschuiven de 

doelstellingen waarvoor de spaartegoeden door de CDC-groep ingezet worden. Drie doel-

stellingen domineren de besteding van deze middelen. 

                                                

112  Habitation à Loyer Modéré (HLM) is een Franse vorm van gesubsidieerde huisvesting, die in de regel bestaat 
uit woonblokken beheerd door lokale huisvestingsmaatschappijen. In Frankrijk wonen ongeveer 4 miljoen per-
sonen in dergelijke HLM‟s (website CDC). 
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1/ sociale huisvesting. Historisch zet CDC de haar toevertrouwde spaartegoeden vooral 

om in leningen op (zeer) lange termijn113 aan huisvestingsmaatschappijen en stadsvernieu-

wingsprojecten, in principe tegen kostprijs of een zeer lage vergoeding. Bedoeling is dat de 

zeer lage kosten vertaald worden in een zeer lage huurprijs voor woningen of appartementen 

van de sociale huisvestingsmaatschappij. CDC kan investeringen ondersteunen in de gehele 

keten van sociale huisvesting: van nieuwbouw over renovatie tot verfraaiing van bestaande 

gebouwen en hun omgeving. Ook algemene beleidsdoelstellingen (zoals een lager energie-

verbruik) vormen een basis voor leningen. 

2/ infrastructuur. Een tweede grote bestedingsvorm ontwikkelt zich sinds een tien jaar: de 

financiering van grote infrastructuurwerken voor openbaar transport, ziekenhuizen, afvalwa-

terbehandeling en universitaire instellingen. 

3/ zuurstof voor ondernemingen. Een derde grote bestedingsvorm ontwikkelt zich na de 

financieel-economische crisis: het ter beschikking stellen van middelen voor (eigen) financie-

ringskanalen en –mechanismen voor ondernemingen. Verder worden deze instrumenten 

inhoudelijk geschetst (zie hoofdstuk 2.6 vanaf pagina 136). 

4/ vergoeding staatsgarantie. Tenslotte wordt, ter compensatie van de staatsgarantie ver-

leend aan de bij CDC gecentraliseerde spaartegoeden, elk jaar een vergoeding betaald aan 

de Franse staat. 

2.2. Aanbieden vertrouwelijke bankdiensten 

Huisbankier justitie. Sinds haar oprichting beheert CDC private fondsen beschermd door 

de wet (zoals consignaties), en is zij verplicht huisbankier voor juridische beroepen (notaris-

sen, gerechtsdeurwaarders…) en het Ministerie van Justitie (inbeslagnames, boetes…). Te-

vens neemt CDC het beheer waar van de middelen van de Agence des Organismes de Sé-

curité Sociale (ACOSS), de koepel boven verschillende sociale zekerheidsinstellingen. Ook 

worden de middelen van heel wat verwante instellingen (zowel lokaal als voor geheel Frank-

rijk) beheerd. In 2009 worden op deze manier voor € 41 mia financiële middelen en € 11 mia 

beleggingen beheerd (jaarverslag 2009). 

2.3. Beheer pensioenfondsen 

Pensioenfondsen ambtenaren en gelijkgestelden. CDC beheert het vermogen van 48 

pensioenfondsen, en neemt ook de interactie met de aangesloten werknemers en werkge-

vers evenals de uitkeringsgerechtigden (gepensioneerden) op zich. Ongeveer 7 miljoen per-

sonen (75.000 werkgevers) zijn bij deze fondsen aangesloten, terwijl ongeveer 3,3 miljoen 

gepensioneerden vandaag recht hebben op een uitkering, wat neerkomt op ongeveer 1 op 5 

gepensioneerden in Frankrijk (cijfers 2009). 

Toekomst pensioenstelsel garanderen. Tevens is de CDC-groep betrokken bij het beheer 

van het Fonds de Réserve des Retraites (FRR), hoewel zij formeel geen eigenaar of zelfs 

                                                

113  Gemiddeld 32 jaar bij nieuwbouw van sociale huisvesting, tot een maximum tot 60 jaar (bron: website). 
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directe beheerder van de activa in dit fonds is114 (www.fondsdereserve.fr). Het fonds heeft tot 

doel de impact van de vergrijzing op het Franse pensioenstelsel op te vangen. 

2.4. Sociale huisvesting en vastgoedontwikkeling 

Sociale huisvestingsmaatschappij. De groep SNI – een volledige dochter van de CDC-

groep met een publieke dienstverlening – beheert bijna 300.000 wooneenheden over geheel 

Frankrijk, in vele vormen: sociale huisvesting, huurhuizen voor de intermediaire markt, stu-

dentenhomes, bejaardentehuizen, of kazernes voor gendarmes of pompiers 

(www.groupesni.fr). Ze profileert zich als de „grootste huurmaatschappij van het land‟, en wil 

inspelen op de huisvestingsnoden geformuleerd door de staat, in eerste instantie via collec-

tieve constructies (“l‟immobilier au service des collectivités publiques”). Ze levert tevens on-

dersteunende diensten (beheer eigendommen, fiscale en juridische ondersteuning…), en 

ontwikkelt programma‟s om wooneigendom te stimuleren. 

Commercieel vastgoed. Naast een sociale huisvestingsmaatschappij behoort ook Icade 

(www.icade.fr), een vastgoedontwikkelaar op de commerciële immobiliënmarkt, tot de CDC-

groep. Deze onderneming is actief op de klassieke vastgoedmarkten: huisvesting (flatge-

bouwen, woningbouw), kantoren (grootste aandeel), commerciële centra, industrieparken, 

gezondheidsinstellingen, publiek toegankelijke parken en dergelijke meer. Dit filiaal heeft 

geen taken van openbare dienstverlening en functioneert marktconform. 

Zij heeft, na fusie van verschillende vastgoedondernemingen in handen van de Franse staat, 

in 2007 de vorm aangenomen van een „Societé d‟Investissement Immobilier Cotée‟ (SIIC)115, 

wat haar onderwerpt aan een specifieke wetgeving en een voordelig fiscaal statuut. De CDC-

groep bezit 58,74% van Icade (rest: Parijse beurs). De onderneming kan beschouwd worden 

als een investeerder op lange termijn, aangezien zij haar middelen omzet in (niet-liquide) 

projecten met een lange termijnrendement. Icade is tevens zeer actief in PPS-constructies, 

zoals de bouw en verbouwing van hospitalen. 

2.5. Investeringen gericht op algemeen belang 

Investeringsprojecten lokale economie. De CDC-groep begeleidt lokale en regionale be-

sturen en intercommunales, op het vlak van huisvesting, transport, hernieuwbare energie, 

informatica en dergelijke meer. De publieke dienstverlening is gericht op projecten waarvoor 

geen marktfinanciering mogelijk is, op basis van de argumentatie van achtergebleven gebie-

den en sectoren. De groep CDC besteedt jaarlijks ongeveer een derde van haar nettoresul-

taat aan investeringen van algemeen belang. 

                                                

114  Bij de taken en opdrachten van CDC op haar website wordt het FRR niet vermeldt, maar er wordt wel naar 
verwezen in de communicatie (persberichten, website…). Daarbij wordt steeds aangestipt dat het FRR in op-
dracht van de Franse staat beheerd wordt. Het FRR wordt voorgezeten door Augustin de Romanet, tevens 
voorzitter en CEO van de CDC-groep. 

115  Een “Société d'Investissement Immobilier Cotée” (SIIC) is een onderneming die vastgoed aankoopt, bouwt, 
verhuurt, beheert en verkoopt, met een specifiek wettelijk statuut dat tot doel heeft de rol van de investeerder 
in vastgoedprojecten te beschermen en tegelijkertijd het aantal projecten (geïnvesteerde bedragen) te maxi-

maliseren. Deze constructie wordt in België als “vastgoedbevak” of “sicafi immobilier” aangeduid.  

http://www.fondsdereserve.fr/
http://www.groupesni.fr/
http://www.icade.fr/
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2.6. Financiële ondersteuning van ondernemingen 

Brede invalshoek. De financiering van ondernemingen via een lange termijn kapitaalinbreng 

is één van de (vier) prioriteiten in het strategische plan van de groep CDC116. Het investeert in 

kmo‟s om hun kapitaal te versterken, om innovaties te bevorderen en de markt van kapitaal-

investeringen te ondersteunen, en verleent leningen aan kmo‟s. Ook de creatie van onder-

nemingen inclusief initiatieven binnen de sociale economie worden ondersteund. 

De speerpunten in het recente beleid zijn 1/ doorgroei van middelgrote ondernemingen, en 

niet zozeer het aantal nieuw opgerichte ondernemingen of het aantal kleine ondernemingen, 

en 2/ beschikbaarheid van eigen kapitaal voor de doorgroei van hoogtechnologische onder-

nemingen. Ook worden financieringsinstrumenten aangepast aan recente marktontwikkelin-

gen, en wordt de nadruk gelegd op lokale (regionale) betrokkenheid. 

Grootschalig en sterk groeiend. Zowel het aantal instrumenten met een specifieke markt-

benadering als de middelen die deze instrumenten ter beschikking hebben, stijgen de afge-

lopen jaren aanzienlijk. Het gaat steeds om filialen (dochters) van CDC die marktconform 

actief zijn, en dus niet onder de taken van publieke dienstverlening vallen. 

2.6.1. CDC Entreprises: groei- en zaaikapitaalfonds 

Versterken kapitaal groeiondernemingen. CDC Entreprises (www.cdcentreprises.fr) is een 

dochtermaatschappij van de CDC-groep gericht op de ondersteuning van niet-

beursgenoteerde groeiondernemingen, in de vorm van eigen (of quasi-eigen) vermogen. Zij 

investeert in kapitaalmechanismen die zelf investeringen in ondernemingen realiseren, en 

werkt daarvoor vaak samen met privé-investeerders117. Ze investeert vooral op langere ter-

mijn, en aan marktvoorwaarden (efficiëntie, liquiditeit, rentabiliteit). 

Zeer breed toepassingsveld. Beleidsuitgangspunt van CDC Entreprises is het te kleine 

(privé-)aanbod voor de ondersteuning van de financiering van ondernemingen. Geargumen-

teerd wordt dat institutionele beleggers – zeker na het uitbreken van de financieel-

economische crisis – vaak terughoudend zijn om zich (in een minderheidspositie) te engage-

ren in het kapitaal van kleine tot middelgrote ondernemingen. CDC Entreprises schat dat 

haar inbreng ongeveer 35% van de Franse zaaikapitaalfondsen en 20% van de risicokapi-

taalfondsen vertegenwoordigt. In totaal is in 2500 ondernemingen een financiële inbreng 

gerealiseerd (website). 

De contracyclische benadering van CDC focust op twee assen: 

 Ontwikkeling van een (privé-)markt voor kapitaalinvesteringen in kmo‟s voor een breed 

toepassingsgebied, in talloze sectoren zoals biotechnologie en Life Sciences, de mo-

de- en luxe-industrie; en de houtsector. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. 

                                                

116  Het strategische plan “Elan 2020” (2007) formuleert vier prioriteiten: de ondernemingen ontwikkelen, de uni-
versiteiten begeleiden, sociale huisvesting financieren, en zich engageren in duurzame ontwikkeling. Deze 
vier transversale lijnen komen in de takenpakketten op verschillende manieren tot uiting, en worden om die 
reden niet afzonderlijk behandeld in dit overzicht. 

117  De website vermeldt voornamelijk private equityfondsen: AGF Private Equity, Axa Private Equity, Groupe 
Caisse d‟Epargne, Finama Private Equity, Natixis Private Equity, en SGAM Alternative Investments. 

http://www.cdcentreprises.fr/
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 Inspelen op dringende behoeften van bepaalde sectoren of categorieën van kmo‟s, 

door aanvullende financiering te verlenen wanneer nodig (crisismaatregel), wat tevens 

aansluit bij het “Fonds Stratégique d‟Investissement” (zie verder). 

2.6.2. Fonds Stratégique d‟Investissement (FSI) 

Speerpunt Franse beleid. Het FSI (www.fonds-fsi.fr) is het belangrijkste recente initiatief 

van CDC en de Franse overheid. Het heeft uitdrukkelijk de bedoeling een antwoord te bieden 

op de uitdagingen voor Franse bedrijven na de crisis, in het bijzonder in strategische secto-

ren. Het mag zich verheugen in een grote belangstelling in de media. 

Afwijkende financiële structuur. De structuur van het FSI is afwijkend van de meeste an-

dere CDC-dochters: CDC is eigenaar van 51% van de nv FSI, en de Franse staat voor 49%. 

Het beheer valt volledig onder de verantwoordelijkheid van CDC. Met andere woorden, het 

FSI betreft een bijkomende directe kapitaalinbreng van de Franse staat in een CDC-vehikel 

gericht op de ondersteuning van ondernemingskapitaal. 

Doel. Het doel van het FSI wordt breed geformuleerd: het ondersteunen van het kapitaal van 

ondernemingen die de groei en competitiviteit van de Franse economie kunnen versterken. 

Als strategisch fonds a/ treedt het toe tot het kapitaal van deze groeiondernemingen, b/ in de 

regel samen met andere (privé-)investeerders, c/ met het oog op een aanwezigheid van 

midden tot lange termijn, terwijl bij haar uittrede uit het kapitaal d/ de stabiliteit en samenstel-

ling van het aandeelhouderschap mee in rekening gebracht wordt. Het FSI investeert enkel 

in bestaande ondernemingen die het bij hun verdere traject wil begeleiden. Het is niet be-

doeld als steun voor de oprichting van ondernemingen, en kan eveneens niet deelnemen 

aan PPS-constructies of vastgoedprojecten. 

Middelen. Bij de oprichting einde 2008 beheert het FSI voor € 6 mia investeringsmiddelen, 

ter beschikking gesteld door de Franse staat. Einde 2009 worden de activa verhoogd naar 

€ 20 mia, die echter in belangrijke mate bestaan uit (reeds eerder gerealiseerde) deelnemin-

gen van de Franse staat in strategische (meestal grote) ondernemingen (Air France, Re-

nault…). Dus: het beheer van deze activa wordt aan het FSI toevertrouwd, maar deze vor-

men geen middelen waarmee nieuwe investeringen kunnen gerealiseerd worden. 

Doelgroepen. Het FSI onderscheidt verschillende doelgroepen: 

 De eerste doelgroep zijn kleine tot middelgrote ondernemingen. Bedoeld worden: on-
dernemingen met een waarde kleiner dan € 100 miljoen, wat uiteraard weer niet zo 
klein is; 

 Een tweede doelgroep zijn de middelgrote ondernemingen (waarde ondernemingen: 
van € 100 miljoen tot € 2 mia) met een potentieel van doorgroei, in het bijzonder wan-
neer zij innovatieve technologieën beheersen of een leiderspositie in een markt kunnen 
uitbouwen (als katalysator van economische ontwikkeling en innovatie); 

 Middelgrote ondernemingen met fundamenteel gezonde (qua technologie, product of 
markt) karakteristieken in zich transformerende bedrijfstakken. Deze ondernemingen 
kunnen een referentiepunt in hun bedrijfstak worden, zodat het FSI een versnelling van 
de industriële vernieuwing via deze ondernemingen probeert te realiseren; 

 Middelgrote tot grote ondernemingen met een belangrijke rol in hun bedrijfstak, die een 
belangrijke industrieel waardecreërend project kunnen realiseren dankzij een stabilise-
ring van hun kapitaal, wat op haar beurt bijdraagt aan de ontwikkeling van de gehele 
bedrijfstak (economische groei, werkgelegenheid, technologie, competitiviteit). 

http://www.fonds-fsi.fr/
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Opvallend – in het bijzonder bij de twee laatste doelgroepen - is de brede omschrijving: men 

lijkt te focussen op ondernemingen met een belangrijke katalysatorrol voor de gehele be-

drijfstak. De investering wordt dus niet enkel gerealiseerd met het oog op de toekomstige 

ontwikkeling van de onderneming in kwestie, maar ook met het oog op de toekomst van de 

gehele bedrijfstak. 

Krachtlijnen investeringspolitiek. Het FSI definieert haar investeringspolitiek op basis van 

volgende karakteristieken: 

 Het FSI investeert in rendabele projecten: 

 Enkel rendabele en concurrentiële ondernemingen komen in aanmerking; 

 Een rendement conform marktverwachtingen wordt vooropgesteld; 

 De investeringshorizon wordt afgestemd op de technologische trajecten van de 

ondernemingen in kwestie. 

 Het FSI investeert op lange termijn: 

 Het FSI brengt in principe middelen rechtstreeks in het kapitaal van ondernemin-

gen in (aandeelhouderschap), maar andere instrumenten (achtergestelde lenin-

gen, obligaties…) zijn eveneens mogelijk. Deze laatste kunnen in bepaalde situa-

ties van belang zijn, bijvoorbeeld bij het beschermen van het patrimonium van de 

onderneming of het garanderen van voldoende liquide middelen voor de bedrijfs-

voering; 

 Het FSI is een strategische investeerder die een inschatting van risico en rentabi-

liteit op lange(re) termijn maakt. Dit geldt in het bijzonder voor O&O-intensieve 

bedrijfstakken; 

 Het FSI kijkt erop toe dat de ondernemingen waarin ze participeert op een soci-

aal verantwoorde manier (ecologisch, impact op omgeving, fiscaal…) hun activi-

teiten ontplooien; 

 Via haar investeringen wil het FSI in het bijzonder bijdragen bij de valorisatie van 

wetenschappelijke, technische en industriële competentie. 

 Het FSI neemt enkel minderheidsparticipaties… 

 …en stapt enkel in het kapitaal van ondernemingen in samenspraak met derden (privé 
of overheid, binnen- of buitenlands): 

 Het FSI legt in het bijzonder de nadruk op de steun aan ondernemingen die hun 

O&O willen vertalen naar marktgerichte producten. 

 Het FSI evalueert regelmatig haar engagementen in ondernemingen, zodat een evolu-
erende portefeuille ontstaat: 

 Het FSI evalueert haar aanwezigheid in het kapitaal van ondernemingen; 

 Van bij de start wordt de wijze van uittrede uit het kapitaal (“exit”) ingevuld (zoals: 

verkoopoptie, verplichte beursgang binnen voorziene periode …). Bij de toepas-

sing van deze voorwaarden wordt rekening gehouden met het aangegane enga-

gement en de conjuncturele omstandigheden. 

 Het FSI neemt haar verantwoordelijkheid in het beheer van ondernemingen op: 

 Als verantwoorde aandeelhouder oefent zij haar stemrecht in de beslissingsorga-

nen van ondernemingen in alle vrijheid uit, en volgt daarbij de deontologische re-

gels en codes van goed bestuur; 

 Het FSI kan een rol als actieve aandeelhouder opnemen, indien het waarborgen 

van haar belangen dit vereist: 
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i. Zij kan deelnemen aan de Algemene Vergadering en operationele be-

stuursvergaderingen, in het bijzonder om de strategie die haar investering 

rechtvaardigt te realiseren; 

ii. Zij kan met andere lange termijninvesteerders een akkoord over de strate-

gische oriëntaties uitwerken. 

 Het FSI wil in het bijzonder investeringen realiseren in strategische ondernemingen die 
de competitiviteit van de gehele economie ten goede komen. Deze ondernemingen 
hebben een competentie, technologie en talent die op nationaal en Europees niveau 
onvervangbaar (“irremplaçable”) is. 

 Aard bedrijfstak, groeipotentieel, technologische en industriële kennis, exportpo-

tentieel, leiderschap op markten en waarde van merken, zijn belangrijke criteria 

om te bepalen welke ondernemingen “strategisch” zijn. Een “strategisch oriënta-

tiecomité” binnen FSI evalueert regelmatig deze criteria; 

 Het FSI besteedt in het bijzonder aandacht aan de ontwikkeling en consolidering 

van netwerken (clusters) met een hoog technologisch potentieel. Bij haar investe-

ringen houdt het FSI rekening met de impact op de (structuur van de) gehele be-

drijfstak. 

Beleggingsportefeuille. Elk groot investeringsfonds, zowel binnen als buiten Frankrijk, lijkt 

niet al haar deelnemingen en activa uitgebreid te willen documenteren voor buitenstaanders, 

wat ook voor het FSI geldt. Het is dus niet zo eenvoudig om een totaalbeeld van haar reali-

saties en investeringen op te maken. 

De website van FSI vermeldt dat het aanwezig is in het kapitaal van onder andere Eutelsat 

Communications (26,12%), France Télécom (13,67%) en Accor (7,40%), evenals (steeds 

minder dan 5%) in Air Liquide, Alcatel-Lucent, Danone, Lagardère, Sodexo en Vivendi, maar 

de motivatie voor die aanwezigheid wordt niet of nauwelijks verduidelijkt. Opvallend is dat in 

heel wat grote tot zeer grote bedrijven (10.000 en meer werknemers) wordt geïnvesteerd dan 

wel deelnemingen aangehouden. Het FSI voert een actief beleid: naast investeringen in 

nieuwe ondernemingen stimuleert zij vormen van samenwerking en integratie met bedrijven 

waarvan zij reeds aandeelhouder is. 

2.6.3. Qualium Investissement: buyout en herstructureringen 

Specifieke doelgroep en benadering. Voor twee specifieke investeringsactiviteiten heeft de 

groep CDC een afzonderlijk investeringsinstrument opgericht: Qualium Investissements118 

(QI) (www.qualium-investissement.com) ondersteunt en/of organiseert de “leveraged 

buyout”119 (LBO) van ondernemingen, en is aanwezig bij groeikapitaalinvesteringen waar de 

meerderheid van aandelen verworven wordt.  

De grootteorde van investeringen door Qualium Investissement bedraagt € 20 tot 75 miljoen, 

met een bedrijfswaarde tot maximum € 250 miljoen. In de regel wordt QI hoofdaandeelhou-

                                                

118  Tot februari 2010 actief onder de benaming “CDC Capital Investissement”. 

119  Een “leveraged buyout” (LBO) is: een investeerder verwerft het controlebelang in een onderneming waarbij 
een significant gedeelte van de overname via leningen (“leveraged”) wordt gefinancierd, vaak met de overge-
nomen onderneming als onderpand. Bij een LBO is het management van de overgenomen onderneming 
meestal betrokken, onder andere omdat zij de waarde en terugbetalingscapaciteit van deze onderneming 
goed kunnen inschatten. 

http://www.qualium-investissement.com/
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der en dus ook verantwoordelijk voor de ondernemingsstrategie. In de praktijk gaat het vaak 

om herstructureringen (herschikken samenstelling kapitaal, sluiten filialen of afdelingen). Het 

fonds legt de nadruk op haar vertrouwensrelatie met (familiale) kmo‟s. Qualium Investisse-

ments beheert € 1,5 mia investeringsmiddelen, die naast CDC ook afkomstig zijn van institu-

tionele investeerders buiten de CDC-groep. 

2.6.4. Oséo: innovatiesteun en bankwaarborgen voor kmo‟s 

Doel. Een specifieke doelgroep vormen (kleinere) kmo‟s, die via een afzonderlijk kanaal be-

naderd worden: Oséo (www.oséo.fr) wil als openbare onderneming de innovatie en econo-

mische veerkracht van kmo‟s op grote schaal binnen Frankrijk ondersteunen. Het werkt via 

drie klassieke instrumenten: a/ innovatiesteun, b/ garanderen van bankwaarborg, en c/ inves-

teringssteun. Het is sterk regionaal uitgebouwd, en poogt door een eenvoudige organisatie 

en lage instapdrempels een zo groot mogelijk aantal bedrijven te bereiken. Jaarlijks worden 

tienduizenden ondernemingen begeleidt, in het bijzonder voor bankwaarborgen120. 

 

Figuur 14: CDC-groep, Oséo, organigram (Oséo-website) 

 

Structuur. De structuur van Oséo is opnieuw afwijkend: formeel valt het instrument onder 

het ministerie van Economie, het operationele beheer van een deel van de taken situeert 

zich binnen de CDC-groep, maar de instrumenten hebben telkens een afzonderlijk kader 

waarin ook plaats is voor regionale spelers121. 

De hoofdaandeelhouder is de EPIC OSEO122, een publiek beheersinstrument aangestuurd 

door het Ministerie van Economie. De holding is ontstaan in 2005 na fusie van verschillende 

gelijkaardige instrumenten gericht op kmo‟s en innovatie (BDPME, Anvar, Sofaris). De groep 

CDC heeft de hoofdrol in het luik Investeringen (“Avenir entreprises”), maar ook andere spe-

                                                

120  De website van Oséo vermeldt dat begin 2011 voor € 25 mia bankwaarborgen van bedrijven uit haar doel-
groep gegarandeerd worden.  

121  Er worden 23 regio‟s onderscheiden, van Corsica over Flandre tot grotere gehelen als Rhône-Alpes.  

122  Een EPIC is een “établissment public à caractère industriel et commercial”, en dus een beheersinstrument 
(holdingmaatschappij) in handen van de staat. De EPIC OSEO heeft geen personeel in dienst.  

http://www.oseo.fr/content/view/full/93232
http://www.oséo.fr/
http://www.oseo.fr/content/view/full/93232
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lers (inclusief privéondernemingen) zijn in de groep vertegenwoordigd. In totaal worden over 

geheel Frankrijk 1500 personen als medewerker van de groep Oséo tewerkgesteld. Het be-

heerde kapitaal bedraagt € 1,6 mia. 

2.7. Verzekeren van personen 

Complementair. CNP Assurances (www.cnp.fr), een filiaal van de CDC-groep, verzekert 

wereldwijd 22 miljoen personen (14 miljoen in Frankrijk). Zij is de grootste Franse verzeke-

ringsmaatschappij voor levensverzekeringen, maar biedt het hele gamma van verzekerings-

producten aan (sparen, pensioen, overlijden, burgerlijke aansprakelijkheid …). CNP Assu-

rances werkt vooral via financiële intermediairs, waarvan de belangrijkste La Banque Postale 

en de Caisses d‟Epargne zijn (samen 20.000 verkooppunten in Frankrijk). CNP is sterk ver-

tegenwoordigd in de overheidssector in brede zin, zoals lokale entiteiten en hospitalen. De 

onderneming heeft filialen in Brazilië, Italië, Spanje, Griekenland en China. 

2.8. Actor in klimaatbeleid 

CDC Climat (www.cdcclimat.com), een volle dochter van de CDC-groep gecreëerd in 2010, 

focust op de ontwikkeling van de groene economie, en heeft drie kerntaken:  

 Diensten en ondersteuning voor een efficiënt klimaatbeleid in een koolstofarme eco-
nomie: technieken en instrumenten voor een laag energieverbruik, uitstoot van broei-
kasgassen en dergelijke meer.  

 Investeringen in klimaatfondsen. CDC Climat is aanwezig in verschillende klimaatfond-
sen, en is tevens direct betrokken bij de ontwikkeling van klimaatfondsen123. Een eigen 
fonds voor koolstofarme investeringen op middellange termijn in landen rond de Mid-
dellandse Zee wordt in 2011 gecreëerd (initiële investering: € 50 miljoen, met de inten-
tie om tegen 2014 € 500 miljoen activa te beheren). Ook is CDC Climat minderheids-
aandeelhouder (40%) in BlueNext124, de grootste beurs voor de handel in 
emissierechten. 

 CDC Climat Recherche is een onderzoekscentrum naar groene economie, in een sa-
menwerkingsverband met toonaangevende universiteiten en onderzoekscentra (Ecole 
Polytechnique, MIT en dergelijke). Naast het ondersteunen van het klimaatbeleid van 
de overheid wordt een sterk accent gelegd op de potentie van (Franse) bossen en 
wouden als actor in het klimaatbeleid. 

                                                

123  Zoals de oprichting in 2009 van het Fonds Capital Carbon Maroc (voor 25% in handen van CDC). 

124  De hoofdaandeelhouder met 60% is de New York Stock Exchange (NYSE), de uitbater van de beurs van New 
York. 

http://www.cnp.fr/
http://www.cdcclimat.com/
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Deel 4 

Bijlage 3: Literatuuronderzoeken 

Deze bijlage bevat twee literatuuronderzoeken, over respectievelijk: 

 Het behoud versus het overlaten of verplaatsen van beslissingscentra 

 Bedrijfsoverdracht en overname van ondernemingen 
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Hoofdstuk 1 
Behoud versus overlaten van 
beslissingscentra: een literatuuronderzoek 

1. Inleiding 

De toekomstvisie van het Pact 2020 en de krachtlijnen van het Werkgelegenheids- en Inves-

teringsplan die werden uitgetekend door de sociale partners en de Vlaamse regering, spelen 

ten volle in op een duurzame, vernieuwende economie met aandacht voor vergroening, ver-

witting en toekomstgerichte speerpuntclusters (infrastructuur, logistiek, …) in een beperkt 

aantal domeinen. Zij vormen de leidraad voor de uitbouw van een adequaat omgevings- en 

investeringsklimaat dat in staat is endogene en exogene investeringen/vestigingen uit te lok-

ken en aan te trekken, die moeten bijdragen tot de realisatie van de middel- en lange ter-

mijndoelstellingen van Vlaanderen. Een optimaal investeringsklimaat staat mede borg voor 

de realisatie van het uitgetekende sociaal-economische toekomstbeeld van Vlaanderen om-

dat het de doorgroei van binnenlandse en buitenlandse ondernemingen in Vlaanderen on-

dersteunt en bovendien een stimulans kan betekenen voor Vlaamse ondernemingen om hun 

strategisch beslissingscentrum in Vlaanderen te verankeren. 

De problematiek van het behoud dan wel uit handen geven van het beslissingscentrum is 

echter niet louter te reduceren tot de attractiviteit en het belang van vestigingsplaatsfactoren. 

Het is ruimer en complexer en heeft onder meer ook te maken met de kenmerken van de 

onderneming (zoals familiebedrijf versus een beursgenoteerde onderneming, starter versus 

mature onderneming, leeftijd van de onderneming) en de motieven van de onderne-

ming/ondernemer, ingegeven door persoonlijke en omgevingsomstandigheden (pensione-

ring, gewijzigde concurrentiesituatie, bedrijfsstrategische motieven, realiseren van meer-

waarde, afstoten verlieslatende productie-eenheden …). Op de complexe materie van het 

overlaten en stopzetten van ondernemingen in Vlaanderen wordt in een afzonderlijk deel 

dieper ingegaan. Onder meer het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innova-

tie125 heeft deze problematiek uitgebreid in beeld gebracht. 

In dit deel wordt nader ingegaan op internationale studies die enerzijds het belang van de 

aanwezigheid van beslissingscentra aantonen onder meer door de economische effecten in 

kaart te brengen en de nabijheidsbonus te accentueren, en anderzijds die locatiefactoren 

distilleren die doorslaggevend kunnen zijn voor het behoud of het aantrekken van beslis-

singscentra. 

                                                

125 Sophie Manigart, Hannes Leroy (2007), Bedrijf te koop, overlaten en stopzetten in Vlaanderen, Steunpunt 
Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Trends Business Books, 2007. 
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2. Redenen en factoren voor het behoud en 

aantrekken van beslissingscentra 

2.1. Beslissingscentra genereren belangrijke 

economische effecten in thuisland en 

bevoorrechten nabijgelegen vestigingen 

Een recente studie126 onderzoekt de impact van een buitenlandse investering op de perfor-

mantie van de hoofdzetel (beslissingscentrum) en nabijgelegen (kern)vestigingen versus ver 

afgelegen binnenlandse vestigingen. Tevens wordt de vergelijking gemaakt met multi-plant 

ondernemingen zonder buitenlandse investering. 

Hieruit blijkt dat in casu – gegeven een steekproef van Italiaanse industriële multi-plant on-

dernemingen – de hoofdkwartieren/kernvestigingen dankzij de buitenlandse investeringen de 

werkgelegenheid gedurende de periode 2001-2008 konden stabiliseren, terwijl de werkgele-

genheid in de veraf gelegen vestigingen sterk daalde. Gemiddeld is de werkgelegenheid in 

de veraf gelegen vestigingen elk jaar 6,2 % lager dan in de beslissingscen-

tra/kernvestigingen. De impact op de investeringen laat een gelijkaardig, zij het meer volatiel, 

patroon zien. Buitenlandse investeringen leidden ertoe dat hoofdkwartieren/kernvestigingen 

in die periode gemiddeld 21 % meer investeerden dan de veraf gelegen vestigingen. Een en 

ander kan verklaard worden door de additionele nood aan coördinatie en managementactivi-

teiten en/of de toegenomen specialisatie in hoofdkwartieractiviteiten zoals R&D en marke-

ting. 

Een studie uit 2007127 onderzoekt het belang van de ondernemingsstructuur bij de operatio-

nele beslissing om een vestiging te sluiten. Onderscheid wordt gemaakt tussen ondernemin-

gen met één vestiging, multi-plants en multinationals (multi-plant ondernemingen met buiten-

landse vestigingen). Volgende onderzoeksvragen staan centraal: 

 gaan multi-plants gemakkelijker over tot de sluiting van een vestiging dan een onder-
neming met slechts één vestiging? 

 geven multinationals de voorkeur aan de sluiting van een buitenlandse vestiging boven 
een binnenlandse vestiging? 

 wat is het effect van een overname voor de overleving van een vestiging? 

De onderzoekers trachten met deze vragen de specifieke impact van de ondernemingsstruc-

tuur op de sluiting van vestigingen af te zonderen van andere betekenisvolle factoren bij een 

sluiting. Deze andere factoren zijn gerelateerd met de karakteristieken van de vestiging en 

de industriële sector waarin de vestiging actief is. Binnen en tussen industrieën zullen de 

overlevingskansen van een vestiging bijvoorbeeld stijgen naarmate ze sterker scoren op het 

                                                

126  Rita Cappariello, Stefano Federico, Roberta Zizza (2010), FDI and Corporate Geography in the Home Coun-
try, FIW Working Paper N° 51, June 2010. 

127  Andrew B. Bernard, J. Bradford Jensen (2007), Firm structure, multinationals and manufacturing plant deaths, 
Review of Economics and Statistics, n° 2, May 2007. 
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vlak van kapitaalintensiteit en hooggekwalificeerde competenties. Ook de omvang, de leeftijd 

en de productiviteit van een vestiging spelen een rol bij de sluiting van een vestiging. De on-

derzoekers wijzen er tevens op dat de overlevingskansen van een vestiging stijgen naarmate 

ze exportgericht zijn. 

Het onderzoek komt tot volgende conclusies: 

 vestigingen die deel uitmaken van een multi-plant hebben grotere overlevingskansen 
dan one-plants; 

 binnenlandse vestigingen van multinationals hebben grotere overlevingskansen dan 
buitenlandse vestigingen; 

 overgenomen vestigingen door multi-plants hebben grotere overlevingskansen. 

Een studie van de Nationale Bank128 onderzoekt de vraag of buitenlandse multinationals (be-

slissingscentrum in buitenland) een verschillend werkgelegenheidsbeleid voeren ten aanzien 

van hun Belgische vestigingen (voor meer dan 50 % in handen van buitenlandse onderne-

ming) in vergelijking met Belgische ondernemingen (ondernemingen zonder buitenlandse 

directe investeringen en voor minder dan 50 % in buitenlandse handen). Ook Belgische mul-

tinationals (met buitenlandse directe investeringen en voor minder dan 50 % in buitenlandse 

handen) worden in de studie betrokken. Het onderzoek observeert en vergelijkt onder meer 

het globale werkgelegenheidsbeleid van een multinational versus een Belgische onderne-

ming, wat meer omvat dan alleen maar bijzondere bedrijfsbeslissingen zoals de sluiting van 

een vestiging en/of andere herstructureringsmaatregelen. 

Voor het onderzoek wordt een steekproef van multinationals en binnenlandse ondernemin-

gen geobserveerd over de periode 1997-2007. De onderzoekers komen tot onder meer vol-

gende bevindingen: 

 Belgische ondernemingen creëren netto meer arbeidsplaatsen dan Belgische vestigin-
gen van buitenlandse multinationals. Tussen 1998 en 2005 komen er in Belgische on-
dernemingen netto 58.000 arbeidsplaatsen bij, terwijl de buitenlandse multinationals er 
„slechts‟ 6.000 creëren in hun Belgische vestigingen. In Belgische multinationals gaan 
in die periode 16.000 arbeidsplaatsen verloren, wat onder meer te maken heeft met het 
failliet van Sabena in 2000. 

 De werkgelegenheidscreatie gebeurt vooral in gevestigde ondernemingen. Meer speci-
fiek wijzen de onderzoekers erop dat het grootste deel van de jobcreatie en –
vernietiging (werkgelegenheidsevolutie) niet veroorzaakt wordt door grote investerin-
gen of bedrijfssluitingen, maar het gevolg is van business als usual.  

 Op het niveau van de individuele vestigingen stellen de onderzoekers vast dat deze 
wel vaak grote hoeveelheden arbeidsplaatsen scheppen. Meteen ook de reden waar-
om de overheid zoveel moeite doet om die bedrijven naar hier te halen en te houden. 
Anderzijds wordt erop gewezen dat het vertrek van dergelijke vestiging veel zwaardere 
effecten heeft dan een faillissement van een Belgische onderneming. Een buitenlandse 
multinational die België verlaat, vernietigt gemiddeld 117,4 werkplaatsen tegenover 
54,2 bij een faillissement van een Belgische onderneming. Dit verschil in jobdestructie 
voedt de vrees voor massaal banenverlies als gevolg van het ongebonden (footloose) 
karakter van buitenlandse multinationals. Gegeven een zwakke conjunctuur mag van 
een buitenlandse multinational verwacht worden dat zij sneller en gemakkelijker banen 

                                                

128  Emmanuel Dhyne, Catherine Fuss, Claude Mathieu (2010), Labour demand adjustment: Does foreign owner-
ship matter?, Nationale Bank van België, Working Paper Research, n° 207, oktober 2010. 
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zullen schrappen in Belgische vestigingen dan Belgische ondernemingen dit zullen 
doen. Drie hoofdredenen worden hiervoor aangehaald: (i) buitenlandse multinationals 
zijn minder sterk „geworteld‟ (rooted) in de nationale economie dan Belgische onder-
nemingen; (ii) multinationals slagen er beter in de wettelijke regelingen in hun voordeel 
te benutten en zijn daardoor flexibeler op de arbeidsmarkt; (iii) multinationals hebben 
een sterkere onderhandelingspositie tegenover de vakbonden. Meer in het algemeen 
speelt de omvang van de bedrijven een rol: buitenlandse multinationals zijn over het 
algemeen groter dan Belgische ondernemingen, die vaak de omvang van een kmo 
hebben. 

Er zijn ook studies die zich enkel concentreren op de impact van de aanwezigheid van een 

beslissingscentrum ten aanzien van verschillende binnenlandse vestigingen (dus abstractie 

makend van de mogelijke impact van een buitenlandse investering). Daaruit blijkt dat de ge-

ografische nabijheid van het beslissingscentrum bepalend kan zijn voor het behoud van 

meer nabije vestigingen (en dus de werkgelegenheid). 

Onderliggende mechanismen die dit favoritisme in de hand werken, hebben onder meer be-

trekking op informatie- en managementprocessen129. De informatie-asymmetrie neemt toe 

naarmate de afstand tot een vestiging groter is en beïnvloedt op die manier mee het beslis-

singsproces van het hoofdkwartier. Managers van nabijgelegen vestigingen hebben door-

gaans veel directer contact met en zijn beter op de hoogte van wat in de hoofdzetel leeft. 

Daardoor kunnen ze beter anticiperen op wat het hoofdkwartier zal doen. Bovendien zijn de 

sociale interacties tussen het centrummanagement en de werknemers intenser naarmate de 

vestiging zich dichter bij het hoofdkwartier bevindt: managers internaliseren in sterkere mate 

de impact van hun beslissingen op de dichtbij gelegen vestigingen, werkgelegenheid en ge-

meenschappen. Verder blijkt dat nabij gelegen vestigingen zich over het algemeen veel va-

ker bezighouden met de kernactiviteiten. Ze zitten m.a.w. meer op lijn met de hoofdzetel. Als 

er moet afgeslankt worden, gebeurt dit doorgaans minder in kernactiviteiten die meestal de 

hoogste toegevoegde waarde vertegenwoordigen. 

Landier, Nair en Wulf tonen in hun studie aan dat de nabijheid van het beslissingscentrum 

een positieve impact heeft op het toekennen van werknemersvoordelen (zoals pensioenen 

en health care), op de betrokkenheid van werknemers, tot minder ontslagen en last bot not 

least tot het behoud van nabijgelegen vestigingen leidt. Geografische nabijheid vermindert 

de kans op ontslagen met 3,5 %, alle andere factoren constant gehouden. 

Konings en Abraham130 hebben aandacht besteed aan de thematiek van beslissingscentra en 

onderzoeken volgende vragen: 

 Geldt de nabijheidsbonus ook voor Belgische ondernemingen? 

 Creëren Belgische multinationals meer arbeidsplaatsen in hun hoofdzetels dan in hun 
filialen in binnen- en buitenland? 

 Is de werkgelegenheid in de Belgische hoofdzetel beter beschermd tegen ontslagen bij 
herstructurering? 

 Speelt de afstand van lokale vestiging tot het hoofdkwartier een rol? 

 Zijn er betekenisvolle verschillen tussen de industriële en de dienstensector? 

                                                

129  Augustin Landier, Vinay B. Nair, Julie Wulf (2009), Trade-offs in staying close: corporate decision making and 
geographic dispersion, Review of Financial Studies, n° 3, 2009.  

130  Filip Abraham, Joep Konings (2010), Verankering in België: hoofdzetels zijn een hoofdzaak, Vives briefings, 
april 2010. 
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De onderzoekers tonen aan dat de hoofdzetels meer dan lokale vestigingen bijdragen tot de 

creatie van arbeidsplaatsen. De werkgelegenheid neemt jaarlijks met gemiddeld 2,5 % meer 

toe in de hoofdzetel dan in de lokale vestiging. 

Een tweede belangrijke vaststelling is dat een herstructurering de hoofdzetel minder treft dan 

de andere vestigingen van de multinationale groep. De inkrimping van het personeelsbe-

stand in de hoofdzetel van een multinationale groep ligt bij herstructurering 4,41 % lager dan 

in de lokale vestigingen. De saneringen door Belgische multinationals treffen de filialen har-

der dan de hoofdzetel. 

Beide bovenstaande vaststellingen (werkgelegenheidsgroei, inkrimping personeelsbestand 

bij herstructurering) gaan sterker op voor multinationals in industriële sectoren. Het groeiver-

schil tussen werkgelegenheid in de hoofdzetel en de lokale vestigingen loopt in industriële 

ondernemingen op tot gemiddeld 7,3 %. Bij herstructurering sneuvelen in de filialen van Bel-

gische industriële bedrijven 8,6 % meer arbeidsplaatsen dan in het hoofdkwartier. In de niet-

industriële sectoren is het verschil tussen hoofdkantoor en lokale vestiging veel minder uit-

gesproken. 

De impact van de geografische afstand ten opzichte van de hoofdzetel op de jaarlijkse groei-

voet van de werkgelegenheid varieert naargelang de operationele beslissing die wordt ge-

nomen. Wanneer het goed gaat met de onderneming, groeit de werkgelegenheid vooral in 

de vestigingen die verder van de hoofdzetel liggen. Bedrijven in expansie richten zich blijk-

baar op nieuwe markten die verder verwijderd zijn van de Belgische thuismarkt. Maar de 

veraf gelegen filialen zijn de voornaamste slachtoffers wanneer de multinationale groep haar 

personeelsbestand saneert. Hoe dichter bij het hoofdkwartier, hoe veiliger in geval van een 

herstructurering. 

Kalnins en Lafontaine131 onderzoeken op microniveau het effect dat de afstand van vestigin-

gen tot hoofdkwartieren uitoefent op de bedrijfsprestaties. Zij focussen op de detailhandel en 

kleinschalige dienstensector ten behoeve van de eindgebruiker, opgericht in Texas tussen 

1990 en 2003 (meer dan 1,6 miljoen bedrijfjes), omwille van de cruciale rol van de onderne-

mer in dergelijke kleine vestigingen. Van dergelijke ondernemers wordt onder andere ver-

wacht dat hij managementexpertise voorziet, inspeelt op de lokale vraag en voeling houdt 

met de leveranciers, opportuniteiten identificeert, deelneemt in lokale operaties en het ge-

schikte personeel rekruteert, opleidt en opvolgt. Uit het onderzoek blijkt dat de afstand van 

de bedrijfsvestiging tot het hoofdkwartier de kosten van dergelijke activiteiten opdrijft en dus 

een negatieve impact heeft op de bedrijfsprestaties van de vestiging. Bovendien tonen ze 

aan dat er een sterke negatieve relatie bestaat tussen de afstand tot het hoofdkwartier en de 

overlevingsgraad van de vestiging. Anderzijds blijkt uit hun onderzoek in de logiesverstrek-

kende sector dat een toename in de afstand tot het hoofdkwartier omwille van de verhuis 

ervan, leidt tot dalende ontvangsten per kamer. Op die manier tonen ze aan dat er een cau-

saal verband bestaat tussen de afstand tot het hoofdkwartier en de performantie van de ves-

tiging, wat te wijten is aan de toenemende kosten waarmee afgelegen vestigingen worden 

geconfronteerd bij het opvolgen van werknemers en het managen van de informatie-

assymetrie. 

                                                

131 Arturs Kalnins, Francine Lafontaine, Too far away? Examining how distance to headquarters hurts business 
establishment performance, Cornell University, School of Hotel administration / University of Michigan, Ross 
School of Business, November 2009. 
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Een onderzoek132 in opdracht van de SERV tracht na te gaan of er een verschil is in de per-

formantie tussen een Vlaamse onafhankelijke onderneming en een Vlaamse onderneming 

die overgenomen is door hetzij een Belgische, hetzij een buitenlandse onderneming. 

De algemene conclusie uit dit onderzoek luidt dat er zeer weinig verschillen bestaan tussen 

de groei, de performantie en het financieel risico van overgenomen en onafhankelijke onder-

nemingen. Het belangrijkste verschil is dat overnametargets over het algemeen minder per-

formant zijn dan onafhankelijke ondernemingen vóór de overname, en dat hun performantie 

evolueert naar het niveau van onafhankelijke ondernemingen na de overname. Overnames 

hebben dus een positief effect op minder performante ondernemingen. Het feit of de over-

nemer een Belgische of een buitenlandse onderneming is, maakt geen wezenlijk verschil uit. 

2.2. Essentiële omgevingsfactoren  

2.2.1. Inleiding 

In het vorige deel is het belang van regionale hoofdzetels en kernvestigingen in de verf ge-

zet. Het komt er op aan om zoveel mogelijk van die beslissingscentra enerzijds te behouden 

en anderzijds gericht aan te trekken. Het omgevingsbeleid speelt hierbij een belangrijke rol. 

Geen enkel land/regio kan het zich permitteren achter te lopen in het stimuleren, faciliteren, 

omkaderen/flankeren en ondersteunen van ondernemings- en innovatieactiviteiten, ook op 

internationaal vlak. 

Het is dan ook interessant na te gaan welke omgevingsfactoren in de literatuur van funda-

menteel belang worden geacht in beslissingsproces van een onderneming over een investe-

ringsproject. In dit onderdeel wordt hierop dieper ingegaan. Bijzondere aandacht gaat uit 

naar de mogelijke invloed die klassieke overheidssteun (subsidies) kan uitoefenen op het 

beslissingsproces. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om de meer actieve vormen van 

overheidsinterventie (zoals rechtstreekse participaties), die in Bijlage 2 aan bod komen. 

2.2.2. Literatuurstudie: er zijn belangrijke locatiefactoren 

maar overheidssteun is geen decisief criterium  

Het ligt voor de hand dat een investeringsbeslissing zoals een vestiging niet blindelings 

wordt genomen. Doorgaans vergt dit heel wat tijd en analyse, waarbij investeerders zich be-

dienen van verschillende criteria om de mogelijke investeringspistes af te wegen. De steun 

die door de overheid wordt geboden, maakt onderdeel uit van een waaier aan beslissingscri-

teria die de balans in het voordeel van deze of gene regio kunnen doen overhellen. 

Bij het proces van een investeringsbeslissing moet tevens rekening gehouden worden met 

het feit dat de economie meer en meer naar een netwerkeconomie evolueert, die maakt dat 

ondernemingen de omgevingsfactoren die op verschillende plekken bestaan of aangeboden 

                                                

132  Sophie Manigart, Charlotte Feys, Sarah Vanden Bussche, Reinout Buysse (2009), Vergelijking van de per-
formantie van Vlaamse onafhankelijke en ondernemingen en overgenomen ondernemingen, Onderzoekspro-
ject in opdracht van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, Leuven / Gent, Steunpunt Ondernemen 
en Internationaal Ondernemen, november 2009. 
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worden, vanuit een netwerkperspectief evalueren133. De netwerkrelaties tussen ondernemin-

gen houden geen rekening met de politiek-administratieve grenzen. In deze context is het de 

marktwerking en de concurrentie tussen regio‟s die de spelregels bepalen, waardoor lokale 

omgevingsfactoren slechts een deel van de economische dynamiek van een gebied kunnen 

verklaren. Een ruimtelijk-economisch beleid moet zich dan ook in eerste instantie richten op 

de eigen omgevingsfactoren en veel minder op ondernemingsstrategieën en de organisatie 

van de productie, waar zij toch geen of weinig vat op heeft. Tenslotte moet opgemerkt wor-

den dat de geschiktheid van een plaats door verschuivingen in de economie (netwerkeco-

nomie, kenniseconomie, globalisering) kan variëren in de tijd. 

Uit de literatuur wordt afgeleid dat de overheidssteun niet rechtstreeks decisief is voor een 

investeringsbeslissing, andere investeringsfactoren zijn meer determinerend (ligging, loon-

kosten, fiscale belastingstructuren, onderwijs- en kennisinfrastructuur, fysieke en logistieke 

infrastructuur, efficiëntie overheid, kwaliteit woon- en leefklimaat, gekwalificeerd personeel, 

toekomstmogelijkheden afzetmarkt) om een onderneming te overtuigen in een bepaald 

land/regio te investeren (zoals door overname). Niettemin blijft overheidssteun figureren op 

de lijst van investeringscriteria en kan zij op de achtergrond een rol spelen, indien ernstig 

wordt getwijfeld tussen twee evenwaardige vestigingslocaties. 

2.2.2.1. Barometer van de Belgische attractiviteit134 

Het internationaal onderzoeksbureau CSA interviewt in 2011 in opdracht van Ernst & Young 

204 internationale bedrijfsleiders. Uit deze survey blijkt dat België in 2009 stijgt van de 8ste 

naar de 6de plaats op de lijst van de meest aantrekkelijke Europese investeringslanden en 

deze positie in 2010 behoudt. Het aantal directe buitenlandse investeringen neemt toe van 

146 in 2009 tot 159 in 2010. Daarvan zijn er 97 (61 %) greenfieldprojecten (nieuwe investe-

ringen), wat een aanzienlijke verbetering is tegenover 2008 (54%). In 2009 bedroeg het aan-

deel greenfieldprojecten 68%. 

Belangrijker is dat Vlaanderen in 2009 haar slechtste beurt ooit maakt, met 64 buitenlandse 

investeringsprojecten (44%), in 2010 haar verlies weer helemaal goedmaakt met 108 inves-

teringen (68%) en hiermee het resultaat van topjaar 2005 (110 investeringen) dicht benadert. 

In Wallonië zet de positieve tendens van 2009 zich niet door en zakt het aantal investerings-

projecten van 57 naar 31. 

Los van deze resultaten stelt zich de vraag waarom België buitenlandse investeringen aan-

trekt of afstoot, dus hoe het investeringsklimaat van België en Vlaanderen door de (buiten-

landse) onderneming wordt gepercipieerd. Ernst & Young delen de investeringscriteria van 

investeerders in vier categorieën in: 

1. markt- en strategiefactoren: dit is alles wat te maken heeft met transport en logistieke 

infrastructuur, telecommunicatiemogelijkheden, toegang tot de markt(en), …; 

2. arbeids- en resourcefactoren: deze hebben o.a. betrekking op de loonkosten, de vaar-

digheden en de productiviteit van de arbeidskrachten, flexibiliteit, …; 

                                                

133  Peter Cabus, Eline Horemans, i.s.m. Wim Vanhaverbeke (2008), Vestigingsgedrag van bedrijven in Vlaande-
ren, Een analyse in functie van het ruimtelijk economisch beleid, Leuven, september 2008. 

134  Ernst & Young (2010), Barometer van de Belgische attractiviteit, Investeerders willen fiscaalvriendelijk(er) en 
politiek stabiel investeringsklimaat; Ernst & Young (2011), Barometer van de Belgische attractiviteit 2011, 
Heeft België wel een federale regering nodig?, Oranje knipperlicht voor buitenlandse investeringen in België. 
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3. financiële en wettelijke factoren: fiscaliteit, rechtszekerheid, arbeidswetgeving, subsidie-

mogelijkheden, steunmaatregelen, …; 

4. milieu en regionale factoren: dit betreft de omgeving waarin het bedrijf eventueel zal te-

rechtkomen en kan gaan van de beschikbaarheid van specifieke elementen op het vlak 

van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, tot het bieden van perspectieven voor expan-

siemogelijkheden. 

Het criterium „overheidssteun‟ wordt door Ernst & Young geclassificeerd als onderdeel van 

de financiële en wettelijke factoren. Onderstaande tabel schetst de evolutie van de door 

Ernst & Young gehanteerde investeringscriteria doorheen de tijd. 

 

Tabel 38: Ernst & Young, evolutie van het belang van investeringscriteria in België 

(antwoord „zeer aantrekkelijk‟, in % van aantal respondenten) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Levenskwaliteit 51 41 34 51 43 

Competentie Belgische werknemers 46 32 29 42 36 

Telecommunicatie-infrastructuur 46 38 32 43 37 

Transport- en logistieke infrastructuur 45 43 32 45 41 

Belgische cultuur & talen 40 29 26 46 36 

Stabiel sociaal klimaat 34 25 15 32 23 

Transparant en stabiel politiek, wettelijk en administratief klimaat 30 15 4 17 9 

Specifiek Belgische expertise 30 - -   

Beschikbaarheid en kwaliteit R&D 27 21 32 24 23 

Belgische interne markt 24 19 11 14 18 

Ondernemingscultuur, ondernemerschap - 18 14 25 20 

Bedrijfsbelastingen 7 5 4 5 8 

Arbeidskosten 6 5 2 4 3 

Milieuwetgeving 12 10 6 15 17 

Financiële steun, subsidies en ondersteunende maatregelen 14 11 8 8 12 

Beschikbaarheid van terreinen, grondprijzen en wetgeving 14 - -   

Speciale behandeling van buitenlandse managers en hoofdkan-

toren 

15 - -   

Flexibiliteit van het arbeidsrecht 11 6 5 12 12 

Toegankelijkheid tot Belgische investeerders 18 14 14 16 11 

Mogelijke productiviteitstoename 20 12 7 16  

Bron: Ernst&Young 
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Uit Tabel 38 blijkt dat de troeven van België vooral liggen op het vlak van levenskwaliteit 

(43% van de respondenten), transport en logistieke infrastructuur (41% van de responden-

ten), telecommunicatie-infrastructuur (37% van de respondenten), de competentie van de 

werknemers (36% van de respondenten), cultuur en talen (36% van de respondenten) en in 

mindere mate het stabiele sociale klimaat (23%), beschikbaarheid en kwaliteit van R&D 

(23%) en de ondernemingscultuur en ondernemerschap (20%). Heel wat minder attractief 

zijn de loonkosten (3% van de respondenten), de bedrijfsbelastingen (8% van de responden-

ten) en de politieke/bestuurlijke stabiliteit (9% van de respondenten). Daarnaast geeft slechts 

12% van de respondenten aan dat ze de financiële steun, subsidies en ondersteunende 

maatregelen zeer aantrekkelijk vinden. Belangrijk is dat de troeven van België in 2011 vol-

gens de investeerders over het algemeen negatief evolueerden ten opzichte van 2007. Uit 

de tabel kan eveneens afgeleid worden dat de overheidssteun in België voor de meeste in-

vesteerders geen decisief criterium is als het erop aan komt een investering in België te 

plannen. 

Met betrekking tot de sterke punten die België aantrekkelijk maken als investeringsland, 

kunnen duidelijke regionale verschillen worden vastgesteld. Vlaanderen scoort in vergelijking 

met Wallonië en Brussel beduidend beter op de volgende vlakken: de beschikbaarheid van 

kwaliteitsvolle middelen om onderzoek en innovatie te stimuleren, competente medewerkers 

en de toegang tot de transportinfrastructuur. Wallonië doet het significant beter op het vlak 

van de beschikbare industriële ruimte. 

Om aantrekkelijker te worden voor buitenlandse investeerders dient België volgens de on-

dervraagde bedrijfsleiders werk te maken van de volgende zaken: het verlichten van de wet-

telijke en fiscale verplichtingen en lasten voor de bedrijven, het hervormen van het sociaal 

stelsel, het stimuleren van innovatie middels onderzoek en ontwikkeling, het stimuleren van 

economische groei (o.a. door het ondersteunen en stimuleren van kmo‟s) en het modernise-

ren van het onderwijs- en opleidingssysteem. Om op korte termijn de economische groei in 

België te stimuleren, moet prioritair werk gemaakt worden van de volgende zaken: een be-

lastingverlaging, een loonkostendaling, het geven van incentives aan kmo‟s en de innovatie-

ve industrie, investeren in belangrijke infrastructuur- en stedelijke projecten. 

Aan de ondervraagde bedrijfsleiders werd tevens een set van zes selectiecriteria voorgelegd 

die zij dienden te rangschikken bij wijze van een eerste grove evaluatie van landen waarin 

hun bedrijf zou willen investeren: beschikbaarheid van competente werknemers, arbeidskos-

ten, hoogte van de vennootschapsbelasting, stabiel juridisch kader, staatssubsidies, geen 

idee hierover. Als resultaat gaf 32 % van de respondenten aan dat van die zes criteria de 

beschikbaarheid van competente werknemers het belangrijkste selectiecriterium is. Daarop 

volgens de loonkost (24%), de hoogte van de vennootschapsbelasting (16%), een stabiel 

juridisch kader (15%) en tenslotte als laatste staatssubsidies (8%); Ongeveer 6% geeft aan 

geen idee te hebben over de precieze ordening van de criteria. 

2.2.2.2. IBM Global Local Trends 

Jaarlijks brengt IBM een rapport uit over de evolutie van localisatiebeslissingen in de wereld 

op basis van de IBM Global Investment Locations Database (GILD), die op continue wijze 

aankondigingen van investeringsprojecten in de hele wereld registreert. Uit dit rapport blijkt 

dat de financieel-economische crisis een significant nefaste invloed heeft gehad op de inves-
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teringsbeslissingen van de ondernemingen wereldwijd: in 2009 werden er 45 % minder ar-

beidsplaatsen gecreëerd dan in 2006135. 

De impact van de crisis is ook waarneembaar in België: de FDI-projecten daalden van 242 in 

2006 naar 182 in 2009. Deze waren goed voor 5.317 nieuwe arbeidsplaatsen, een daling 

van meer dan 51% ten aanzien van 2006. Deze negatieve trend was vooral merkbaar in 

Vlaanderen waar slechts 2.833 nieuwe arbeidsplaatsen via 78 projecten werden gecreëerd 

tegenover 6.763 in 2006 (133 projecten) en 4.419 arbeidsplaatsen in 2008 (112 projecten). 

Dan hield Wallonië veel beter stand met 2.048 nieuwe arbeidsplaatsen in 2009 via 67 pro-

jecten, tegenover 3.017 arbeidsplaatsen (72 projecten) in 2006 en 1.965 arbeidsplaatsen in 

2008 (48 projecten). De negatieve trend lijkt zich in 2010 door te zetten, ondanks een stijging 

van het aantal buitenlandse investeringen wereldwijd en in Europa . In 2010 trok België 166 

investeringsprojecten aan, die ruim 5.000 arbeidsplaatsen creëerden. Het aantal banen per 

project stijgt wel opnieuw maar deze stijging is relatief lager dan in andere landen. Vlaande-

ren herstelde zich in 2010 en slaagde erin de negatieve tendens om te buigen. Het slaagde 

erin opnieuw het merendeel van de investeringen in België aan te trekken: 108 buitenlandse 

bedrijven beslisten in 2010 voor een nieuwe vestiging of uitbreiding in Vlaanderen en creëer-

den 3.900 banen. Terwijl Vlaanderen in 2009 een forse terugval kende en Wallonië toen juist 

een sterk resultaat boekte, deed zich het omgekeerde voor in 2010. Wallonië zakte in 2010 

terug tot slechts 780 nieuwe jobs gecreëerd door 36 buitenlandse investeringsprojecten. Be-

langrijkste conclusie blijft dat het totale investeringsvolume in België als geheel daalt. 

 

Tabel 39: IBM, kwalitatieve criteria bij initiële locatiescreening 

 Gewicht (%) Locatiefactor Gewicht (%) 

1. Algemeen onder-

nemingskader 
10 

1.1 Economische en financiële stabiliteit 

1.2 Politieke stabiliteit 

1.3 Kwaliteit van lokale overheidssteun en overheidsagent-

schappen 

1.4 Vereiste procedures m.b.t. ondernemen 

1.5 Beschikbaarheid van financiële steun 

1.6 Naleving van privacy regulering, informatieveiligheid, IP-

rechten 

Totaal 

15             1,5 % 

15             1,5 % 

10             1,0 % 

30             3,0 % 

30             3,0 % 

0              0,0 % 

100            10,0 % 

2. Lokaal potentieel 

voor recrutering 

competent per-

soneelsbestand 

25 

2.1 Omvang arbeidsmarkt 

2.2 Aanwezigheid van ervaren industriële werknemers (verwant 

aan vliegtuigindustrie) 

2.3 Aanwezigheid van ervaren werknemers (verwant aan vlieg-

tuigindustrie) 

10              2,5 % 

40             10,0 % 

 

25              6,3 % 

                                                

135  IBM Global Business Services (2010), Global Location Trends, Annual Report, October 2010; IBM Global 
Business Services (2010), Global Location Trends, 2009 en 2010 Annual Report Belgium, Trends, IBM-
rapport 2011 Global Location Trends, 12 mei 2011; IBM Presentation to SERV on 11 June 2010. 
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 Gewicht (%) Locatiefactor Gewicht (%) 

2.4 Studentenpopulatie 

2.5 Schaarste op de arbeidsmarkt (werkloosheid) 

Totaal 

 

20              5,0 % 

5               1,3 % 

100            25,0 % 

3. Aanwezigheid 

industrie/cluster 
25 

3.1 Nabijheid markt 

3.2 Toegang ruwe materialen 

3.3 Aanwezigheid basisindustrie vliegtuigbouw 

3.4 Belang universiteiten/O&O 

Totaal 

35              8,8 % 

0               0,0 % 

30              7,5 % 

35              8,8 % 

100            25,0 % 

4. Flexibiliteit arbeid 

en regelgeving 
20 

4.1 Regulering arbeidsduur 

4.2 Aanwervings- en ontslagflexibiliteit 

4.3 Verlofregeling 

4.4 Industriële relaties/attitude vakbonden 

Totaal 

35              7,0 % 

35              7,0 % 

5               1,0 % 

25              5,0 % 

100            20,0 % 

5. Infrastructuur en 

communicatie 
10 

5.1 Toegankelijkheid luchtruim 

5.2 Wegennetwerk&congestie 

5.3 Beschikbaarheid openbaar vervoer 

5.4 Waterwegen en zeehavens 

5.5 Kwaliteit en betrouwbaarheid IT&telecom 

5.6 Betrouwbaarheid energiebevoorrading 

Totaal 

25              2,5 % 

25              2,5 % 

10              1,0 % 

5               0,5 % 

20              2,0 % 

15              1,5 % 

100            10,0 % 

6. Onroerend goed 

5 

6.1 Beschikbaarheid grote industriële bedrijventerreinen 

6.2 Beschikbaarheid industriële, kantoren- en ontwikkelingsruim-

te 

Totaal 

100             5,0 % 

0               0,0 % 

100             100,0 
% 

7. Leefomgeving 

5 

7.1 Levenskosten 

7.2 Aantrekkelijkheid voor jonge internationale recruten 

7.3 Aantrekkelijkheid voor expats 

Totaal 

50               2,5 % 

30               1,5 % 

20               1,0 % 

100              5,0 % 

Totaal 100  
100 % 

 

IBM heeft de verschillende stappen bij een vestigingsplaatskeuze in kaart gebracht. Een eer-

ste belangrijke stap daarbij is het oplijsten van mogelijke voor een investering in aanmerking 

komende locaties. Dit gebeurt aan de hand van een evaluatiemodel van kwalitatieve locatie-

criteria waaraan een gewicht wordt toegekend. Hieruit resulteert een gewogen score op een 

schaal van 0 tot 10, waarbij 10 duidt op de best mogelijke score. Mede, maar niet uitsluitend 
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(financiële projecties spelen ook een belangrijke rol), op basis van deze locatieanalyse wordt 

de lijst van mogelijke locaties ingekort, waarna op basis van bijkomende (ook onder meer 

weer kwalitatieve) analyses een voorkeurslocatie wordt geselecteerd. 

Tabel 39 geeft een voorbeeld van het evaluatiemodel voor de vestiging van een vliegtuigfa-

briek, waarin onder meer volgende kwalitatieve vestigingsplaatscriteria worden gehanteerd 

voor de screening van mogelijke locaties. IBM merkt op dat de beroepsbevolking een factor 

is die doorheen het beslissingstraject een bepalende rol heeft, meer en meer op detailniveau 

en tot aan de beslissing tot effectieve implementatie (aanwervingen). 

2.2.2.3. Kernindicatoren Pact 2020136 

De Vlaamse Regering keurt eind december 2009 een set kernindicatoren goed waarmee de 

realisatie van de 20 doelstellingen van het Pact 2020 worden opgevolgd. De keuze van de 

indicatoren gebeurt na ruim overleg met de sociale partners, het middenveld en de Vlaamse 

overheid. Het is de bedoeling om jaarlijks de stand van zaken op te maken. Een eerste me-

ting of nulmeting vindt plaats in het voorjaar 2010, en in het voorjaar van 2011 wordt de 

éénmeting gepresenteerd. 

Doelstelling 3 van het Pact 2020 heeft betrekking op de internationalisering van de Vlaamse 

economie en vertaalt zich in volgende ambities: 

1. Vlaanderen herwint tegen 2020 zijn in de afgelopen tien jaar verloren aandeel in de 

wereldexportmarkt en exploreert in veel sterkere mate dan vandaag onbenut potenti-

eel op het vlak van internationalisatie (zowel in goederen als in diensten). 

2. Het aantal buitenlandse directe investeringen in het Vlaamse Gewest neemt toe, 

evenals het ermee gepaard gaande investeringsbedrag. 

3. Tegen 2020 neemt het aantal exporterende bedrijven toe, het aantal exporterende 

kmo‟s verdubbelt (tegenover 2007). 

4. Het aandeel van de totale Vlaamse uitvoer naar snelgroeiende markten groeit tegen 

2020 tot 10%. 

De gegevens over buitenlandse directe investeringen in het Vlaamse Gewest worden door 

het FIT (Flanders Investment & Trade) geregistreerd via allerlei bronnen (vakliteratuur, kran-

ten, contacten). Uit de éénmeting van het voorjaar 2011 blijkt dat het aantal investeringspro-

jecten van buitenlandse investeerders tussen 2004 en 2008 vrij constant rond de 150 pro-

jecten per jaar schommelt. Het investeringsbedrag fluctueert echter. Het is met € 2,78 mia 

het hoogst in 2006, daalt in 2007 naar € 1,37 mia en stijgt weer tot € 2,11 mia in 2008. In 

2009 is er een sterke daling: het aantal projecten en het investeringsvolume gaan omlaag 

naar 115 respectievelijk € 1,16 mia. De meest recente cijfers (1 april 2011) laten het beste 

verhopen: in 2010 trekt Vlaanderen 155 investeringsprojecten aan, waarmee Vlaanderen 

zich weer op het constante niveau van 2004 tot 2008 hijst. Hiermee is een investeringsbe-

drag van € 2 mia gemoeid. 75 van de 155 projecten zijn bovendien volledig nieuwe investe-

ringen (48,4%), terwijl dit aandeel in 2008 en 2009 rond de 40% schommelt. 

Uit navraag bij FIT blijkt dat de hoge loonkosten, hoge belastingen en de hoogte van de 

energiekosten door investeerders als de zwakke punten van het Belgische / Vlaamse inves-

                                                

136  Studiedienst Vlaamse Regering (2011), Kernindicatoren Pact 2020, meting voorjaar 2011. 
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teringsklimaat worden aangemerkt. Zelf heeft FIT een brochure opgesteld waarin het de 

troeven van Vlaanderen uitspeelt om investeerders te overtuigen: 

 De centrale ligging van Vlaanderen en de aanwezigheid van Brussel als centrum van 
internationale en Europese instellingen. 

 Transportinfrastructuur. 

 Meertalige competente beroepsbevolking en onderwijssysteem. 

 Belastingvoordelen (zoals notionele intrestaftrek of fiscale ruling) en financiële subsi-
dies (zoals ecologiepremie). 

 Duurzame groei in belangrijke sectoren (zoals chemie, voeding, gezondheidszorg, mi-
lieu- en energietechnologieën, logistiek). 

 Strategische onderzoekscentra. 

 Densiteit van kennisclusters tussen bedrijven en kennisinstellingen (zoals Flanders‟ 
DRIVE, Flanders‟ Mechatronics Technology Center, Flanders Institute for Logistics). 

 Goede resultaten in internationale onderzoeken over buitenlandse directe investerin-
gen. 

 Levenskwaliteit voor expats. 

 Begeleiding en advies door FIT voor buitenlandse ondernemingen. 

2.2.2.4. Amcham Belgium 

De Amerikaanse Kamer van Koophandel in België137 (Amcham) analyseert jaarlijks in sa-

menwerking met de Vlerick Leuven Gent Management School de evolutie van de Ameri-

kaanse investeringen in België. In de editie van 2008 wordt tevens een driejaarlijks onder-

zoek naar het ondernemersvertrouwen in België voorgesteld om de belangrijke 

investeringsfactoren in België in kaart te brengen. Amcham verwijst naar Dunning (1981) die 

vier typen van motieven onderscheidde ten aanzien van FDI: efficiency seeking, resource 

seeking, market seeking en strategic seeking. 

Effiency seeking investeringen zijn afhankelijk van de mogelijkheid om efficiëntievoordelen te 

behalen door gebruik te maken van verschillen tussen landen in de factorkosten. Resource 

seeking investeringen worden gedaan om toegang te krijgen tot productiefactoren die meer 

efficiënt kunnen ingezet worden dan in het thuisland. Market seeking investeringen zijn ge-

richt op het vinden van nieuwe afzetmarkten om productieschaalvoordelen te kunnen beha-

len. En tot slot heeft strategic seeking investeringen betrekking op de versterking van de 

concurrentiepositie van de onderneming door innovatie op gebied van kennis en vaardighe-

den. Dit laatste investeringsmotief wint steeds meer aan belang. Fusies en overnames zijn 

een middel om toegang te krijgen tot de wijd verspreide kennis. 

Ancham wijst er verder op dat diverse activiteiten van de waardeketen voorwerp zijn gewor-

den van optimale locatiebeslissingen met een geëigend beslissingsproces in functie van ge-

                                                

137  American Chamber of Commerce in Belgium (2008), US Direct Investment in Belgium 2008 Report, Including 
Business Confidence Survey – doing business in Belgium, May 2008; American Chamber of Commerce in 
Belgium (2009), Priorities for a prosperous Belgium, Recommendations for Belgium‟s Policy makers, Septem-
ber 2009; American Chamber of Commerce in Belgium (2010a), US Direct Investment in Belgium Report 
2010, Study commissioned to Vlerick Leuven Gent Management School, November 2010; American Chamber 
of Commerce in Belgium (2010b), Priorities for a prosperous Belgium, Streamlining and simplification, Sep-
tember 2010. 
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eigende locatiefactoren. Dit betekent dat naarmate meer activiteiten in de waardeketen ken-

nisintensief worden, de attractiviteit van de locaties daarop zal worden afgerekend. (Multina-

tionale) ondernemingen worden naargelang de betrokken activiteit om verschillende redenen 

door landen/regio‟s aangetrokken. Naargelang die activiteit zal het betrokken land/regio een 

comparatief voordeel/nadeel hebben: 

 hoofdkwartieren en coördinatiecentra; 

 R&D-activiteiten; 

 productieactiviteiten; 

 distributie en logistiek; 

 verkoop en marketing; 

 dienstenactiviteiten. 

 

Tabel 40: Amcham, stimulansen voor locatiebeslissingen naar type van activiteit 

Hoofdkwartieren & coördinatiecentra 

Meest belangrijk Minst belangrijk 

Kwaliteit onderwijs 

Niveau bedrijfsbelasting 

Kosten wonen & veiligheid 

Beschikbaarheid luchthavens 

Verkeersmobiliteit & transportinfrastructuur 

Politieke en economische stabiliteit 

Innovatieve capaciteit lokale bedrijven 

Kwaliteit onderzoeksinstellingen 

Beschikbaarheid wetenschappers en ingenieurs 

Notionele intrestaftrek 

Beschikbaarheid risicokapitaal 

Impact van werknemers- en werkgeversorganisaties 

R&D-activiteiten 

Meest belangrijk Minst belangrijk 

Beschikbaarheid gekwalificeerde beroepsbe-

volking 

Productiviteit 

Bruto tewerkstellingskosten 

Kwaliteit kennisinstellingen 

Samenwerking universiteiten en bedrijfsleven 

Kwaliteit onderwijs 

Centrale geografische ligging 

Toegang Europese markt 

Nabijheid internationale instellingen 

Subsidies 

Ondersteuning investeringsagentschappen 

Kwantiteit en kwaliteit lokale leveranciers 

Productieactiviteiten 

Meest belangrijk Minst belangrijk 

Productiviteit 

Centrale geografische ligging 

Toegang Europese markt 

Ondersteuning investeringsagentschappen 

Beschikbaarheid Europees pensioenfonds 

Subsidies 
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Kwaliteit beroepsbevolking 

Voldoende aanbod gekwalificeerde beroepsbe-

volking 

Meertalige beroepsbevolking 

Historische aanwezigheid 

Kosten sociale zekerheid werknemers 

Nabijheid internationale instellingen 

Beschikbaarheid risicokapitaal 

Beschikbaarheid kantoorruimte 

Status clusterontwikkeling 

Kost lokaal onderwijs 

Distributie en logistiek 

Meest belangrijk Minst belangrijk 

Kwaliteit infrastructuur 

Centrale geografische ligging 

Toegang Europese markt 

Voldoende aanbod gekwalificeerde beroepsbe-

volking 

Politieke en economische stabiliteit 

Niveau personenbelasting 

Bescherming intellectuele eigendom 

Ondersteuning investeringsagentschappen 

Status clusterontwikkeling 

Kost lokaal onderwijs  

Verkoop en marketing 

Meest belangrijk Minst belangrijk 

Centrale geografische ligging 

Niveau bedrijfsbelasting 

Meertalige beroepsbevolking 

Politieke en economische stabiliteit 

Last van overheidsregulering 

Voldoende aanbod gekwalificeerde beroepsbe-

volking 

Beschikbaarheid luchthavens 

Kritieke massa / synergie met andere activiteiten 

Subsidies 

Ondersteuning investeringsagentschappen 

Kwaliteit infrastructuur 

Kwaliteit onderwijs 

 

Dienstenactiviteiten 

Meest belangrijk Minst belangrijk 

Centrale geografische ligging 

Kwaliteit onderwijs 

Toegang Europese markt 

Meertalige beroepsbevolking 

Productiviteit 

Politieke en economische stabiliteit 

Last van overheidsregulering 

Beschikbaarheid kantoorruimte 

Arbeidsreglementering flexibele arbeid 

Impact werkgevers- en werknemersorganisaties 

Aantal industriële/sociale conflicten 

Kosten sociale zekerheid werknemers 

Subsidies 

Ondersteuning investeringsagentschappen 

Notionele investeringsaftrek 

Regelgeving coördinatiecentra 
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Tabel 40 geeft een overzicht van de meest en minst belangrijke locatiefactoren voor elk van 

de onderscheiden activiteiten. De rang van de locatiefactoren in de tabel correspondeert met 

de rang van zwaarwichtigheid: de meest/minst belangrijke locatiefactor figureert het hoogste 

in de linkse/rechtse kolom. 

De locatiekeuze voor hoofdkwartieren en coördinatiecentra wordt hoofdzakelijk beïnvloed 

door de beschikbaarheid van kwaliteitsonderwijs en lage bedrijfsbelastingen138. Criteria die 

het minst in rekening worden gebracht om een vestigingsplaats te kiezen zijn de innovatie-

capaciteit van de lokale ondernemingen, de kwaliteit van de onderzoeksinstellingen en de 

beschikbaarheid van wetenschappers en ingenieurs. Ook de notionele intrestaftrek, als mo-

gelijke locatiefactor, wordt als minder decisief beschouwd in het afwegingsproces tussen 

verschillende vestigingsplaatsen. 

Ondernemingen die overwegen een R&D-activiteit op te starten, kijken in de eerste plaats 

naar de goede beschikbaarheid van hoog gekwalificeerd personeel, hoge productieniveaus, 

lage bruto tewerkstellingskosten, kwalitatieve onderzoeksinstellingen en sterke relaties tus-

sen universiteiten en bedrijfsleven. Subsidies worden, zij het in mindere mate, als minder 

belangrijk beschouwd. 

Productieactiviteiten vergen in de eerste plaats hoge productieniveaus, een centrale geogra-

fische ligging, een goede toegankelijkheid tot de Europese markt en de beschikbaarheid van 

gekwalificeerd personeel. Subsidies worden als minder belangrijk geëvalueerd. 

De eventuele localisatie van distributie en logistieke activiteiten gebeurt op basis van over-

wegingen over de kwaliteit van de infrastructuur, een centrale geografische ligging en een 

goede toegankelijkheid tot de Europese markt. De personenbelasting de bescherming van 

intellectuele eigendom en de ondersteuning van investeringsagentschappen worden als 

minder doorslaggevend in het afwegingsproces beschouwd. 

Een goede centrale ligging in combinatie met lage bedrijfsbelastingen, een meertalige be-

roepsbevolking en politieke en economische stabiliteit spelen in het voordeel, indien moet 

gekozen worden tussen vestigingsplaatsen. Kritieke massa en synergie met andere activitei-

ten, de beschikbaarheid van subsidies en ondersteuning vanwege investeringsagentschap-

pen zijn minder belangrijk bij de locatiekeuze. 

Voor dienstenactiviteiten is een centrale geografische ligging de meest belangrijke vesti-

gingsplaatsfactor, op de voet gevolgd door de beschikbaarheid van kwaliteitsonderwijs en 

een goede toegankelijkheid tot de Europese markt. Flexibele arbeidsmarktregelingen, de 

invloed van werkgevers- en werknemersorganisaties en industriële conflicten worden als 

minder belangrijk beschouwd. 

Rekening houdend met de inschatting van het belang van de vestigingsplaatsfactoren door 

de respondenten brengt Amcham de sterke en de zwakke punten van de Belgische attractivi-

teit als vestigingsplaats in kaart (in dalende orde van belangrijkheid): zie Tabel 41. 

 

                                                

138  Het fiscaal gunstregime voor coördinatiecentra mag door de beslissing van de Europese Commissie sinds 
2005 niet meer toegepast worden voor nieuwkomers en moet tegen eind 2010 volledig uitgedoofd zijn. In de 
plaats heeft de federale overheid de notionele intrestaftrek gelanceerd in 2006. Het onderzoek naar de Belgi-
sche attractiviteit vond plaats in 2006, een tijdstip waarop de fiscale gunstregeling nog van toepassing was en 
de notionele intrestaftrek nog nieuw. 
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Tabel 41: Amcham, Belgische attractiviteit als vestigingsplaats, sterke en zwakke pun-

ten 

Sterke punten Zwakke punten 

Historische presence 

Meertalige beroepsbevolking 

Centrale geografische ligging 

Kwaliteit onderwijs 

Goede toegankelijkheid Europese markt 

Nabijheid internationale instellingen 

Vaardige en gekwalificeerde beroepsbevol-

king 

Kwaliteit infrastructuur 

Beschikbaarheid state of the art technologie 

Notionele intrestaftrek 

Kwantiteit en kwaliteit lokale leveranciers 

Beschikbaarheid en kostprijs kantoorruimte 

en bedrijventerreinen 

Kwaliteit onderzoeksinstellingen 

Beschikbaarheid wetenschappers en ingeni-

eurs 

Persoonlijke veiligheid en leefkosten 

Arbeidsmarktregulering 

Invloed van werkgevers- en werknemersor-

ganisaties 

Bruto tewerkstellingskosten en niveau van 

sociale zekerheidskosten werknemer 

Niveau bedrijfsbelasting 

Niveau personenbelasting 

Ontslagpremies 

Arbeidsmarktregulering over flexibele arbeid 

Hoeveelheid overheidsregulering 

Subsidies 

Ondersteuning van investeringsagentschap-

pen 

Beschikbaarheid risicokapitaal 

 

Algemeen beschouwd brengt het onderzoek twee belangrijke clusters van zwakke vesti-

gingsfactoren aan het licht: een eerste cluster betreft arbeids- en overheidsreguleringen, een 

tweede cluster betreft de kosten (loonkosten, sociale zekerheid, bedrijfs- en personenbelas-

ting, ontslagvergoedingen en beperkte subsidies) om te ondernemen in België. 

Er kan vastgesteld worden dat de subsidies ondergebracht worden bij de lijst van zwakke 

punten op het vlak van de Belgische attractiviteit, zij het praktisch onderaan. Hieruit kan af-

geleid worden dat de subsidieregelingen in België, naargelang de betrokken activiteit, in het 

beslissingsproces geen doorslaggevende rol spelen maar op de achtergrond kunnen mees-

pelen indien getwijfeld wordt aan de precieze locatie. 

De wereldwijde inwaartse directe buitenlandse investeringen in België vielen in 2009 terug 

naar 33,8 mia dollar, tegenover 59,7 mia dollar in 2008 en 110,8 mia dollar in 2007. De situa-

tie was in 2009 nog zorgwekkender voor de uitwaartse directe buitenlandse investeringen 

van België die voor het eerst een negatieve waarde van 15,1 mia dollar lieten noteren omwil-

le van desinvesteringen in het buitenland. Sinds 2010 wordt een verbetering vastgesteld. 

Over de periode 1999-2009 kan vastgesteld worden dat België minder attractief is geworden 

voor Amerikaanse investeerders, wat onder meer tot uiting komt in lagere Belgische werkge-

legenheidsscores in vergelijking met Amerikaanse investeringen in andere Europese landen. 
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Vooral de kennisintensieve dienstensectoren profiteerden in de periode 1998-2008 van de 

Amerikaanse investeringen, alhoewel de werkgelegenheidsgroei die ermee gepaard ging, in 

België lager lag dan in de rest van Europa en de wereld. Amerikaanse vestigingen in België 

spelen tevens een belangrijke rol op het vlak van O&O-investeringen: 19 % van de totale 

O&O-bedrijfsinvesteringen zijn voor rekening van de Belgische filialen van Amerikaanse on-

dernemingen. 

In een nieuwe publicatie die vanaf 2009 jaarlijks zal vervolgd worden, formuleert de Ameri-

kaanse Kamer van Koophandel een aantal aanbevelingen om de attractiviteit van België te 

versterken: 

 lagere arbeidskosten (beperking van sociale zekerheidsbijdragen tot 20% van brutolo-
nen) en belastingen (beperking van de bedrijfsbelasting tot 25%); 

 faciliteren van economische activiteiten (administratieve vereenvoudiging) en innovatie 
(ondersteunen van O&O en aanmoedigen van innovatiegedreven onderwijs en vor-
ming); 

 stimuleren van een grotere en meer flexibele beroepsbevolking (verhogen van werk-
zaamheidsgraad vooral bij de oudere werknemers, meer arbeidsflexibiliteit en hervor-
ming loonindexering). 

Ook in 2010 werden een aantal aanbevelingen geformuleerd, die allen neerkomen op 

stroomlijning en vereenvoudiging: 

 stroomlijning van het sociale zekerheidssysteem; 

 vereenvoudiging van de vennootschapsbelasting; 

 stroomlijning van de steun voor O&O en innovatie; 

 stroomlijning van de automatische loonindexering; 

 verhogen van de werkzaamheidsgraad, vooral bij de oudere beroepsbevolking; 

 stroomlijning van procedures om te kunnen ondernemen (administratieve vereenvoudi-
ging voor ondernemingen).  

2.2.2.5. Nederlandse ondernemingen in België: 

vestigingsstrategieën en regionale effecten 

Deze eindverhandeling wil de Nederlandse bedrijvigheid in België in zijn regionale context 

bestuderen en tevens aandacht besteden aan de ontwikkeling in de keuze van vestigings-

plaatsen van de Nederlandse ondernemingen. Eén van de aspecten die aan bod komt is 

welk beleid er wordt gevoerd tegenover buitenlandse, en meer specifiek de Nederlandse 

ondernemingen139. 

In de eindverhandeling wordt aanzien als een “buitenlandse onderneming” alle in België ge-

vestigde ondernemingen waarin een buitenlandse kapitaalsparticipatie van minstens 10 % 

aanwezig is. De mate van controle vanuit het buitenland over een Belgische onderneming 

wordt evenwel niet enkel bepaald door de eigendomsstructuur. Twee factoren bepalen mee 

deze strategische controle: het belang van de lokale markt voor de groep en lokale concur-

rentiële vaardigheden. Wat betreft de eerste factor is het volgens de studie evident dat een 

                                                

139  Hans Devloo (1999), Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van handelsingenieur, Promo-
tor: Prof. Dr. Vanneste, Leuven, K.U.L. 
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lokale vestiging een grotere rol toebedeeld krijgt in de groepsstrategie als zij een belangrijk 

deel van de omzet van de groep vertegenwoordigt. In België is dat echter doorgaans weinig 

het geval, omdat België een kleine markt is op wereldschaal. 

Dat impliceert dat de mate van strategische controle sterk afhangt van de concurrentiële 

vaardigheden van de Belgische dochtervestigingen van buitenlandse ondernemingen: orga-

nisatie-, marketing-, technologie- en omgevingscompetentie bepalen de lokale concurrentiële 

vaardigheden. Hoe sterker deze vaardigheden, hoe groter de strategische rol die het ma-

nagement van een Belgische dochtermaatschappij tegenover de groep kan bemachtigen. 

Wanneer de eigendomsstructuur, het belang van de lokale markt voor de groep en de lokale 

concurrentiële vaardigheden worden gecombineerd, krijgt men een idee van de mate van 

buitenlandse controle versus strategische beslissingsmacht in handen van de lokale doch-

termaatschappij. 

In de eindverhandeling wordt ook aandacht besteed aan de locatiebeslissingen volgens de 

functie van de bedrijven. Hiervoor werd beroep gedaan op een enquête, uitgevoerd door 

Ernst&Young in opdracht van de Europese Commissie, over de determinerende vestigings-

factoren bij beslissingen betreffende directe buitenlandse investeringen (1993). Er werd 

daarbij gekozen voor een aparte opdeling tussen land en regio en konden de vestigingsfac-

toren aangeduid worden als kritiek (= doorslaggevend) of belangrijk. Ernst&Young verkozen 

met deze methode te werken omdat sommige factoren zoals kwaliteit en kosten van vest-

goed heel significant kunnen zijn in de keuze van een stad of regio, maar van weinig belang 

zijn als het om de keuze van een land gaat. 

De analyses van deze enquêtering brachten aan het licht dat in 75 % van de gevallen eerst 

een keuze werd gemaakt omtrent het land en dat daarna pas over de regio of site werd be-

slist. De factoren die bepalend zijn voor de beslissing om voor een bepaald land of gewest te 

kiezen, blijken af te hangen van het type investering: 

 Voor investeringen in productie-eenheden zijn de belangrijkste factoren die een door-
slaggevend belang hebben: de nabijheid van de markten, de kwaliteit van de weg- en 
spoorweginfrastructuur en de nabijheid van belangrijke klanten. De financiële bijstand 
die kan verkregen worden, neemt een middenpositie qua doorslaggevendheid in. 

 Voor investeringen in hoofdkwartieren zijn opnieuw de nabijheid van de markt van be-
lang (31 %), maar ook de talenkennis (31 %), het fiscaal regime (31 %) en de kosten 
van vastgoed (31 %). Opvallend is ook dat immateriële factoren als cultuur en scholen 
alsook elementen als toegankelijkheid van de luchthavens hier belangrijker wegen. In-
vesteringssteun werd niet weerhouden als lokalisatiefactor van doorslaggevend be-
lang. Het belang van persoonlijke ontmoetingen brengt immers mee dat hoofdkantoren 
zullen geconcentreerd blijven in de bestaande centra van economische, politieke en 
administratieve besluitvorming.  

 Wat investeringen in diensten betreft, moeten vooral vermeld worden: de nabijheid van 
markten, de talenkennis (40 %) en de arbeidskost (39 %). Het fiscaal regime krijgt een 
score van 20 %. Net zoals financiële dienstverlening, heeft ook de dienstverlening aan 
bedrijven en de dienstensector in het algemeen de neiging zich te vestigen in de buurt 
van metropolen, dicht bij hun belangrijkste klanten of marktgebied. Samen met deze 
tendens tot concentratie tekent zich ook een andere trend van vestiging af, namelijk 
deze in meer afgelegen gebieden. Dit gebeurt vooral onder invloed van de toenemen-
de telecommunicatie en computernetwerken, die het mogelijk maken ondernemingen 
op te splitsen, en de gestandaardiseerde activiteiten zoals routineadministratie of –
productie over te hevelen naar verspreide locaties. Niettemin gaat het hier eerder om 
locaties in intermediaire dan in perifere regio‟s omdat een vlotte verbinding met de 
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kernregio‟s en de metropolen moet mogelijk zijn. Investeringssteun is geen doorslag-
gevende factor voor investeringsbeslissingen bij de vestiging van dienstenactiviteiten. 

 Voor distributie-activiteiten spelen vooral de nabijheid van de markt (50 %), de kwaliteit 
van de vervoersinfrastructuur (45 %), de talenkennis (30 %), de kwaliteit van de arbeid 
(25 %) de nabijheid van de luchthavens (25 %) en de kwaliteit van de telecommunica-
tie (20 %) een doorslaggevende rol. Financiële steun vanwege de overheid wordt 
slechts door 10 % van de respondenten als doorslaggevend beschouwd. 

 Voor O&O tenslotte moet vooral vermeld worden: de nabijheid van markten (60 %), de 
reputatie van het land op vlak van O&O (60 %), de kosten van terreinen en vastgoed 
(40 %), de aanwezigheid van buitenlandse ondernemingen (20 %), de aanwezigheid 
van gelijksoortige ondernemingen (20 %), de kwaliteit van de arbeid (20 %), de aanwe-
zigheid van ervaren industriële arbeidskrachten (20 %) en de arbeidskosten (20 %). Fi-
nanciële steun is geen doorslaggevende factor. 

2.2.2.6. Kwalitatieve analyse van de vestigingsfactoren voor 

industriële ondernemingen in België140 

In deze eindverhandeling worden 46 mogelijke industriële vestigingsfactoren in negen cate-

gorieën op basis van literatuuronderzoek besproken: kostenfactoren, de factor arbeid, aan-

wezige infrastructuur, overheidsgerelateerde factoren, invloed van drie verschillende groe-

pen stakeholders, stedelijkheid, conjunctuur, intangibles en overige factoren. 

Daarnaast werd een praktijkgericht onderzoek (23 interviews) gevoerd naar industriële vesti-

gingsfactoren in de provincie Limburg. Uit het praktijkonderzoek werd besloten dat het be-

lang van de locatiekeuze voor industriële ondernemingen steeds toeneemt. Ze vestigen zich 

alsmaar meer op basis van weloverwogen factoren en laten zich hierbij uitgebreid adviseren 

door industriële vastgoedconsultants, hetgeen tot weloverwogen strategische locatiebeslis-

singen leidt. Het onderzoek wijst uit dat de harde factoren (infrastructuur, kost van de arbeid, 

nabijheid van afzetmarkt,…) vandaag nog primeren boven de zachte factoren (leefomgeving, 

intangibles, …), maar geen voldoende voorwaarde zijn voor de vestiging van een industriële 

onderneming in een regio. De zachte factoren spelen dus wel degelijk mee om de beslis-

singsnemer finaal over de streep te trekken. 

Tot de zachte factoren wordt de factor „overheid‟ gerekend. Daaronder worden zowel de 

vennootschapsbelasting, het subsidiebeleid, regulering als het advies van overheidsinstellin-

gen als Fit gerekend. Ongeveer één op drie van de ondervraagde bedrijven is van mening 

dat er van overheden uit weliswaar goede ideeën komen, maar dat de uitvoering ervan of de 

aanvraag van bijvoorbeeld subsidies een erg complexe procedure is. In plaats van een hele 

waaier aan maatregelen en subsidies aan te bieden, pleiten quasi alle bedrijfsleiders voor 

een lage vennootschapsbelasting. 

Meer dan de helft van de ondernemingen menen dat subsidies randfactoren zijn die welis-

waar mooi meegenomen zijn, maar meer ook niet. Subsidies zullen met andere woorden 

nooit doorslaggevend zijn in de locatiebeslissing. 

                                                

140  Jeroen Huysmans (2008), Eindverhandeling voorgedragen tot het bekomen van de graad van handelsingeni-
eur major accountancy en financiering, Promotor: Prof. Dr. Ghislain Houben, Hasselt, Universiteit Hasselt, 5 
november 2008. 
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2.2.2.7. Globalisering en vestigingsfactoren141, met speciale 

aandacht voor de regio Limburg 

Toenemende globalisering drukt zijn stempel op de economie. Door de evolutie van een lo-

kale naar een mondiale economie kunnen bedrijven zich op meerdere plaatsen vestigen. 

Ondanks globalisering blijven lokale plaatsen en hun specifieke eigenschappen enorm be-

langrijk. Ondernemingen zullen zich het meest aangetrokken voelen tot die regio‟s die de 

beste vestigingsvoorwaarden bieden en de beste vooruitzichten hebben op kennis, innovatie 

en vooruitgang. 

In deze eindverhandeling wordt gezocht naar factoren die belangrijk zijn in de vestigingsbe-

slissing van ondernemingen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de regio Limburg. 

Naast een literatuuronderzoek bevat deze eindverhandeling ook een praktijkgericht onder-

zoek (interviews met ondernemingen). Uit deze interviews blijkt dat traditionele vestigingsfac-

toren nog steeds doorslaggevend zijn in het beslissingsproces, maar dat de zachte factoren 

een ondersteuning vormen van de lokalisatiebeslissing. Tot de zachte vestigingsfactoren 

wordt onder meer de overheid gerekend. In het onderzoek bleek dat de meeste geïnterview-

de bedrijven de relatie met de overheid als gunstig beschouwen. De communicatie en de 

samenwerking verlopen vlot en men is tevreden over de toegestane subsidies. Deze factor 

wordt echter nooit als een doorslaggevende factor beschouwd. 

2.2.2.8. Verlies, schepping en behoud van banen in een 

gemondialiseerde economie142  

In dit onderzoek wordt globalisering vanuit diverse invalshoeken benaderd om de impact van 

diverse aspecten van mondialisering op de Belgische economie, in het bijzonder de werkge-

legenheid, te analyseren. 

Vanuit economische invalshoek wordt in deze studie de herstructureringen en werkgelegen-

heid op sectoraal niveau en op ondernemingsvlak centraal gesteld. Één van de aspecten die 

daarbij aan bod komt is het onderzoek naar de redenen waarom ondernemingen de produc-

tie naar andere landen verplaatsen en de rol van staatssteun in het aantrekken van buiten-

landse investeringen (als gevolg van delokalisatie). 

Vanuit de geografie wordt de nadruk gelegd op de ruimtelijke differentiatie van buitenlandse 

werkgelegenheid en de territoriale dynamiek. Een onderdeel van deze disciplinaire invals-

hoek peilt naar de impact van regionale actoren en factoren op buitenlandse investeringen. 

Meer concreet wordt nagegaan wat de acties zijn van regionale (beleids)actoren tegenover 

mondialisering in het algemeen en buitenlandse ondernemingen in België in het bijzonder en 

hun zienswijze met betrekking tot lokale/regionale omgevingskenmerken in een regionale 

strategie. Verder wordt nagegaan in welke mate de buitenlandse ondernemingen in België, 

                                                

141  Inge Swinnen (2007), Globalisering en vestigingsfactoren, Met speciale aandacht voor de regio Limburg, 
Eindverhandeling voorgedragen tot het bekomen van de graad handelsingenieur major internationaal zaken-
wezen, Promotor: Prof. Dr. Eric Lefevbvre, Copromotor: Prof. Dr. Pieter Pauwels, Hasselt, Universiteit Has-
selt, 13 mei 2007 

142  F. Abraham, P. Cabus, L. Sleuwaegen, D. Vanneste (2003), Verlies, schepping en behoud van banen in een 
gemondialiseerde economie: een analyse op sectoraal en ondernemingsniveau en vanuit een geografisch ter-
ritoriale benadering, In opdracht van DWTC, Programma Sociale cohesie. 
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binnen het kader van een „think globally, act locally benadering‟, rekening houden met 

(sub)regio-gebonden factoren bij hun vestigingsplaatskeuze. 

De studie leert dat de kern van het globaliseringsproces de bedrijfsstrategieën van Belgische 

en buitenlandse ondernemingen, de competitiviteit van ondernemingen, regio‟s en landen, 

de zoektocht naar productiviteit betreft. De gevolgen voor werkgelegenheid en arbeidsmarkt 

zijn afgeleide, zij het ingrijpende, effecten van dit globaliseringsproces. Zij kunnen zowel po-

sitief als negatief zijn. Positief is de vaststelling dat Belgische ondernemingen jobs creëren 

door hun uitvoeractiviteiten. Eveneens positief is dat buitenlandse ondernemingen in ons 

land verantwoordelijk zijn voor een belangrijk percentage van de totale werkgelegenheid. 

Daarbij komt nog dat regionale netwerken zich ontwikkelen rond kernondernemingen die 

meestal multinationaal van aard zijn. De keerzijde van de globaliseringsmedaille is dat ar-

beidsplaatsen verloren gaan door invoerconcurrentie en dat Belgische en buitenlandse on-

dernemingen kunnen beslissen te vertrekken. Dit kan op zijn beurt een versnelde ontrafeling 

van lokale netwerken veroorzaken. 

Locatievoordelen wijzigen sneller doorheen de tijd, waardoor sommige activiteiten minder 

concurrentieel worden terwijl andere aangetrokken worden tot België. Delokalisatie van 

sommige activiteiten naar het buitenland en, in omgekeerde richting, naar België toe, zijn 

aldus onvermijdelijke vormen van herstructurering binnen een globale netwerkeconomie. 

Beleidsmatig komt het er volgens de studie op aan delokalisatie als een continue realiteit te 

benaderen, en via een gepast institutioneel regime flexibel te begeleiden. Vrijgekomen ar-

beidskrachten moeten soepel alternatieven vinden binnen beloftevolle nieuwe activiteiten. 

Pro-actief kan een overheid interessante randvoorwaarden bieden zodat globale onderne-

mingen hun kernactiviteiten delokaliseren naar Belgische regio‟s die als knooppunten kun-

nen fungeren. Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op het creëren van een gepaste 

multi-modale infrastructuur, hoogwaardige ICT voorzieningen, goed opgeleide werknemers 

en een flexibele en minder belaste arbeidsmarkt. 

Staatssteun daarentegen leidt tot verstarring en veranderingen in productie die niet gerecht-

vaardigd kunnen worden uit efficiëntieoverwegingen. De uitbreiding van de Europese Unie 

die handelsbeperkingen verder reduceert kan dergelijke disproportionele effecten van 

staatssteun vergroten. Ongewilde marktverstoringen kunnen worden gereduceerd door een 

duidelijk verschil te maken tussen staatssteun voor delokaliserende bedrijven en voor zoge-

naamde „greenfield investments‟ waar geïnvesteerd wordt in een totaal nieuwe productiefaci-

liteit. Aangezien de bevindingen suggereren dat ondernemingen die productie verplaatsen 

naar verdere landen ongevoelig zijn voor staatssteun, wordt een afweging of staatssteun 

schadelijk is, vereenvoudigd. 

Het onderzoek toont aan dat buitenlandse ondernemingen een grote impact hebben op de 

werkgelegenheid in België. De rechtstreekse en onrechtstreekse werkgelegenheid samen, 

staat, naar schatting in voor bijna 20 % van de totale werkgelegenheid. In de industrie ligt die 

nog een stuk hoger (34 % rechtstreekse werkgelegenheid en ongeveer 50 % indien rekening 

wordt gehouden met de indirecte werkgelegenheid). 

Uit de studie komt niet alleen de gedifferentieerde spreiding van buitenlandse ondernemin-

gen naar voren maar ook en vooral hun voorkeur voor stedelijk gebied. Grote en regionale 

steden en de zone daarrond vertonen een veel hoger aantal buitenlandse ondernemingen – 

van welke nationaliteit ook – dan zones die buiten de steden of stadsgewesten vallen. Men 

dient er dus over te waken dat de bedrijven gemotiveerd worden om in die zones (en in ieder 

geval in België) te blijven. 
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Om te weten wat bedrijven motiveert, kan een bevraging van de vestigingsfactoren worden 

georganiseerd. Door de globalisering van de economie menen een aantal wetenschappers 

en beleidsactoren dat het vestigingsgedrag van (buitenlandse) ondernemingen ontsnapt aan 

het lokale en regionale niveau en dat de lokalisatiestrategieën voorbij gaan aan lokale facto-

ren. Er zijn, aldus de studie, echter redenen (i) om hieraan te twijfelen (global-local paradox) 

en (ii) om aan te nemen dat de regio geen andere keus heeft dan zich volop in de internatio-

nale concurrentiestrijd tussen regio‟s te gooien met het lokale/regionale economische poten-

tieel en de lokale/regionale vestigingskenmerken als inzet. Deze benadering vraagt wel om 

een verbreding van het aspect „vestigingsfactoren‟ en de opbouw van een strategische visie 

én een opvolgingsbeleid. Uit voorliggend onderzoek blijkt in ieder geval dat de klassieke 

subsidiemechanismen nauwelijks van belang geacht worden door de bedrijven (enkel voor 

een beperkt aantal buitenlandse bedrijven in de secundaire sector zijn overheidssubsidies 

van enig belang) maar dat buitenlandse ondernemingen nog steeds in belangrijke mate be-

slissen op basis van materieel (zoals infrastructuur) en geografisch (ligging) kapitaal. Er 

heerst bovendien een „automatisch‟ verwachtingspatroon met betrekking tot een hoog oplei-

dingsniveau, gekoppeld aan een grote pendelbereidheid, in die mate dat „geschoolde arbeid‟ 

boven het label „vestigingsfactor‟ is uitgegroeid. Bovendien pleit zowat de volledige internati-

onale literatuur rond „new regionalism‟ voor meer aandacht voor de zogenaamde „zachtere‟ 

omgevingsfactoren. Uit het studieonderzoek blijkt echter dat bij de concrete vestigingsplaats-

keuze de vraag van de buitenlandse bedrijven naar dit soort locatiekenmerken niet overwel-

digend is. Slechts enkele elementen scoren goed zoals nabijheid van of aanwezigheid in een 

grootstad en goed imago. Er kon wel vastgesteld worden dat deze factoren in belang toene-

men met de tijd en dat deze bijgevolg eerder een zaak vormen van de recentere vestigingen. 

2.2.2.9. Location factors143 

Deze studie vertrekt van de stelling dat de hoofdbetrachting van een economische ontwikke-

lingsstrategie ligt in de creatie van werkgelegenheid en de bevordering en groei van onder-

nemerschap/ondernemingen door de creatie van nieuwe ondernemingen, de expansie van 

bestaande ondernemingen en de relocatie of behoud van bestaande ondernemingen. Een 

kernvraag die de overheid dient te beantwoorden is dan ook: welke zijn de factoren die het 

ondernemerschap en de jobcreatie beïnvloeden en wat is het relatieve belang ervan? Waar-

om vestigen bedrijven zich in een bepaald land/regio? 

Ondernemingen kiezen voor die locatie die hen toelaat een productiviteitsvoordeel te beha-

len. Dit wordt in belangrijke mate bepaald door klassieke factoren als arbeid (aantal en kwali-

teit), ruimtelijke aspecten (ontwikkelde stedelijke gebieden, bedrijventerreinen, …), infrastruc-

tuurvoorzieningen (kwaliteit en efficiëntie), toegankelijkheid tot de markt, beschikbaarheid 

van grondstoffen, de graad van ondernemerschap (kwaliteit management, creativiteit, inno-

vatie, …). 

Het aanbod, de kost en de kwaliteit van deze factoren hangt vooral samen aanbod- en 

vraagspel op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Maar ook het overheidsbeleid kan 

deze factoren beïnvloeden door regulering, belastingen én financiële stimulansen. Over het 

algemeen hebben de meeste steunmaatregelen een beperkte impact op de locatiebeslissing 

van een onderneming. Voor industriële productiesectoren die hoge kosten voor uitrustings-

                                                

143  Portland 2002 (2002), Strategy for economic vitality, Appendix 2-3 “Location Factors”. 
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goederen dragen, kunnen IPR, belastingmaatregelen inzake investeringsaftrek en investe-

ringssteun (gedeeltelijke dekking investeringskosten, terbeschikkingstelling goedkope lenin-

gen) belangrijke factoren zijn die meespelen in het beslissingsproces. Steunmaatregelen zijn 

volgens de studie (op basis van literatuuronderzoek) eerder effectief voor een heroriëntering 

van de groei binnen een regio dan wel als een comparatief voordeel tussen regio‟s (maar op 

de achtergrond kunnen ze wel een rol spelen en regio‟s in de running houden). Veel hangt 

samen met het doel van de investering. Een onderneming op zoek naar een specifieke loca-

tie voor haar bedrijfsactiviteiten zal bijvoorbeeld, naast andere belangrijke locatiefactoren, 

wel degelijk rekening houden met de steun die wordt toegekend om zich op een bepaalde 

bedrijvenzone te vestigen.  

2.2.2.10. In actie voor acquisitie144  

Buitenlandse bedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. In de beleidspaper 

wordt er op gewezen dat Nederland toen bijna 5.400 vestigingen van buitenlandse bedrijven 

telde, die goed zijn voor 535.000 arbeidsplaatsen (7 % van de totale werkgelegenheid, 10 % 

van die in de marktsector en 22 % van de arbeidsplaatsen in de industrie). 

Gelet op dit belang, heeft deze beleidspaper tot doel het acquisitiebeleid in Nederland te ver-

sterken. In de paper wordt daarom onder meer aandacht besteed aan motieven en locatie-

factoren voor buitenlandse investeringen. 

De paper maakt onderscheid tussen volgende motieven: het aanboren van nieuwe markten 

(market seeking), het reduceren van kosten (efficiency seeking) en de zoektocht naar excel-

lente kennis en vaardigheden (knowledge seeking). Andere veel gehanteerde motieven van 

bedrijven zijn het verkrijgen van toegang tot productiemiddelen die in eigen land niet be-

schikbaar zijn (resource seeking) en het bedienen van een regio vanuit één uitvalsbasis (ex-

port seeking). Ook kunnen bedrijven overgaan tot buitenlandse investeringen als reactie op 

het investeringsgedrag van directe concurrenten (competitive strategic seeking). 

Deze motieven verschillen bovendien per bedrijfsactiviteit. Zo zal een bedrijf in de textielsec-

tor voor de locatie van een productievestiging andere motieven hanteren dan een chemiebe-

drijf dat zijn R&D-capaciteit wil uitbreiden. 

Voor productie (zowel laaggeschoold als hooggeschoold) geldt dat het aanboren van nieuwe 

markten het belangrijkste investeringsmotief is. Door dezelfde productieactiviteiten interna-

tionaal te spreiden, kunnen schaalvoordelen worden behaald die niet gerealiseerd kunnen 

worden door alle activiteiten te concentreren op de thuisbasis. Naast marktoverwegingen 

spelen efficiëntieoverwegingen een rol. Dit houdt in dat bedrijven hun productieactiviteiten 

ergens vestigen om te profiteren van comparatieve voordelen.  

Voor internationale R&D-activiteiten geldt dat deze oorspronkelijk vooral werden opgezet om 

productie in het buitenland te ondersteunen. Het is wenselijk om R&D dichtbij de markt te 

lokaliseren om producten aan lokale marktwensen te kunnen aanpassen. In de jaren ‟90 is 

echter een kentering waarneembaar geworden: internationale R&D vindt niet meer uitslui-

tend plaats vanuit marktoverwegingen, maar steeds meer vanuit de wens om toegang te 

krijgen tot excellente kennis en vaardigheden, waar ook ter wereld aanwezig.  

                                                

144  Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-Generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen, 
Directie Buitenlandse Investeringen in Nederland (2006), In actie voor acquisitie, Hoe Nederland profiteert van 
buitenlandse investeringen, Den Haaf, augustus 2006. 
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Voor distributieactiviteiten is het belangrijkste motief buitenlandse vestigingen als een ex-

portplatform te laten functioneren. Hierbij wordt een internationale distributievestiging ge-

bruikt als uitvalsbasis om een hele regio te bedienen. Ook efficiëntieoverwegingen kunnen bij 

een bedrijf een rol spelen bij de internationale spreiding van distributieactiviteiten. De distri-

butieactiviteiten worden in dit geval opgezet om bestaande bedrijfsprocessen te stroomlijnen. 

Tot slot geldt dat de motivatie van bedrijven om hoofdkantoren internationaal te lokaliseren, 

verschilt per type hoofdkantoor. In het algemeen kan gesteld worden dat hoofdkantoren in 

het buitenland worden opgezet om in te spelen op lokale marktomstandigheden, financiële 

zaken te coördineren/consolideren en de strategische wereldwijde coördinatie en facilitering 

te verzorgen. 

Naast de investeringsmotieven besteedt de paper ook aandacht aan de factoren die de keu-

ze voor een investeringslocatie beïnvloeden. De keuze van de vestigingsplaats hangt door-

gaans af van de kwaliteit van de belangrijkste locatiefactoren. Het gewicht van de diverse 

locatiefactoren verschilt, net als de investeringsmotieven, per bedrijfsactiviteit. 

Bij hooggeschoolde productie geldt dat de kwaliteit op algemene macro-economische facto-

ren, zoals een gunstig financieel-economisch klimaat, politieke stabiliteit en de beschikbaar-

heid van hoogwaardig personeel, belangrijker lijken te zijn dan kostenaspecten. Dit betekent 

dat landen actief kunnen inspelen op het aantrekken van hooggeschoolde productie door te 

zorgen voor de juiste macro-economische randvoorwaarden, zoals een goede infrastructuur, 

een flexibele arbeidsmarkt en het terugdringen van administratieve lasten. Voor laagge-

schoolde productie spelen kostenaspecten een veel belangrijkere rol. Doorslaggevende fac-

toren zijn de vooruitzichten op marktgroei, de reële loonkosten, de transportkosten en inves-

teringssubsidies. Er wordt opgemerkt dat Westerse landen veel van de nominale loonkosten 

goedmaken door een aanzienlijk hoger productiviteitsniveau. 

Voor R&D is het aandeel van buitenlandse bedrijven in de totale toegevoegde waarde in een 

land doorslaggevend als het gaat om R&D die wordt opgezet vanuit marktoverwegingen. 

Deze R&D is dus vooral gebonden aan productie. Met andere woorden: bedrijven zullen eer-

der geneigd zijn R&D-investeringen te plegen in een land wanneer ze daar al actief zijn met 

bijvoorbeeld een productiefaciliteit. Daarnaast trekt de aanwezigheid van buitenlandse on-

dernemingen op zichzelf ook nieuwe buitenlandse activiteiten (waaronder R&D) aan. Bij 

knowledge seeking R&D spelen daarentegen de beschikbaarheid van hooggekwalificeerde 

mensen, de kwaliteit van kennisinstituten en de hoeveelheid privaat R&D-kapitaal een grote 

rol. Privaat R&D-kapitaal is een indicator voor de mate van concentratie van onderzoeksin-

spanningen van bedrijven. Een bedrijf kan profiteren van kennisspillovers door te participe-

ren in deze onderzoeksclusters. 

Een doorslaggevende locatiefactor voor distributieactiviteiten is de centrale ligging, hoewel 

deze locatiefactor niet door overheidsbeleid te beïnvloeden is. Ook de fysieke infrastructuur, 

de kosten en beschikbaarheid van distributieopslag en bedrijfsbelastingen zijn cruciale loca-

tiefactoren voor deze activiteiten. 

Tot slot verschillen de locatiefactoren per type hoofdkantoor. Voor hoofdkantoren die vooral 

in willen spelen op regionale marktontwikkeling, is de ICT-infrastructuur van groot belang. 

Hoofdkantoren die tot doel hebben financiële zaken te coördineren zijn vooral gebonden aan 

een goed ontwikkelde kapitaalmarkt. Voor hoofdkantoren die de wereldwijde coördinatie ver-

zorgen geldt dat gunstige arbeidsmarktomstandigheden, de beschikbaarheid van meertalig 

personeel, de nabijheid van luchthavens en een gunstige institutionele omgeving (belastin-

gen en regelgeving) een belangrijke rol spelen in de investeringsbeslissing. 
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Op basis van de determinerende locatiefactoren analyseert de beleidspaper de sterke en 

minder sterke kanten van het Nederlandse vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven. 

De meest markante voordelen van Nederland zijn: 

 de geografische ligging die Nederland maakt tot een natuurlijke hub voor Europa; 

 de hoogwaardige mainports, de goede infrastructuur en het hoge niveau van logistieke 
dienstverlening; 

 de uitstekende telecommunicatie-infrastructuur en internet connectivity; 

 een business environment en cultuur van zaken doen, die zeer open zijn en sterk ge-
oriënteerd op bedrijven die grensoverschrijdend opereren; 

 een hoogopgeleide beroepsbevolking met een eveneens sterke internationale oriënta-
tie; 

 een aantal hoogwaardige clusters van bedrijvigheid, waaronder chemie, high tech sys-
temen en materialen, food & flowers, ICT, life sciences & health, watertechnologie en 
maritiem, creatieve industrie en financiële dienstverlening; 

 een aantrekkelijk leefklimaat. 

Anderzijds kent het Nederlandse vestigingsklimaat elementen, waardoor het land bij buiten-

landse bedrijven niet of minder in beeld is als potentiële vestigingslocatie, buitenlandse in-

vesteringsprojecten verliest aan andere landen of die door buitenlandse bedrijven wanneer 

ze opereren in Nederland als knelpunt worden ervaren: de kosten van arbeid, de flexibiliteit 

van arbeid, relatief hoge vennootschapsbelasting, congestie van weginfrastructuur, hoge 

energieprijzen, wet- en regeldruk. 

2.2.2.11. Delokalisatie en mondialisering145  

In deze studie wordt onder meer aandacht besteed aan de oorzaken en gevolgen van delo-

kalisatie vanuit België. Delokalisatie in enge zin slaat op de overheveling van activiteiten 

naar het buitenland. Bij activiteiten ontwikkeld in het buitenland die eveneens in België mo-

gelijk zijn, maar daar niet noodzakelijk afgebouwd worden, spreekt men van delokalisatie in 

ruime zin. 

Eén van de aspecten die de onderzoekers hebben geanalyseerd, betreft de motieven van de 

aanwezigheid van Belgische bedrijven in het buitenland. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen de motieven bij vestigingen met een industriële activiteit en vestigingen met een dien-

stenactiviteit in het buitenland. De informatie over de motieven kwam in de eerste plaats van 

enquêtes gehouden in 1995-1996 via de Belgische diplomatieke posten in het buitenland. 

Hieronder worden de voornaamste resultaten voor delokalisatie in ruime zin weergegeven: 

 

 

  

                                                

145  P. Bernard, H. Van Seebroeck, H. Spinnewyn, P. Vandenhove, B. Van den Cruyce (1998), Delokalisatie, 
Mondialisering, Een actualisatie-rapport over België, Brussel, Federaal Planbureau.  
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Tabel 42: Planbureau, overzicht van delokalisatiemotieven 

 Industrie Bouw, Handel en Diensten 

Groep 1: marktaanwezigheid/expansie 

Marktaanwezigheid/eenvoudiger toegang markt 

Markten in expansie 

Expansie 

50,5 % 

26,8 % 

2,7 % 

21,8 % 

72,2 % 

45,3 % 

8,5 % 

18,5 % 

Groep 2: globalisatiestrategie/herstructurering 

Globalisatiestrategie 

Herstructurering, rationalisatie 

9,3 % 

4,8 % 

4,4 % 

12,3 % 

11,2 % 

1,1 % 

Groep 3: factor arbeid  

Lagere loonkosten 

Aanwezigheid gekwalificeerd personeel 

Soepele arbeidsvoorwaarden 

14,3 % 

12,2 % 

1,6 % 

0,5 % 

4,0% 

3,0 % 

1,0 % 

0,0 % 

Groep 4: andere productiefactoren  

Beschikbaarheid of kostprijs energie en/of grondstoffen 

Transportkosten 

Grondprijs, ruimte 

Uitrusting, machines, gebouwen 

9,6 % 

4,4 % 

5,0 % 

0,2 % 

0,1 % 

2,9 % 

0,5 % 

1,9 % 

0,2 % 

0,3 % 

Groep 5: overheid 

Competitieve devaluaties of depreciaties munt gastland 

Infrastructuur gastland 

Speciale voordelen gastland: 

Fiscale voordelen 

Subsidies 

Treuhandanstalt 

Andere voordelen + niet gespecifieerde 

Wettelijke of reglementaire beperkingen in gastland: 

Vermijden invoerrechten, local content regels,… 

Verkrijgen overheidsbestellingen 

Reglementaire beperkingen in België 

Milieureglementering 

Andere reglementaire beperkingen buiten arbeid 

10,6 % 

1,3 % 

0,2 % 

 

3,0 % 

1,5 % 

1,4 % 

0,8 % 

 

1,1 % 

0,4 % 

 

0,8 % 

0,1 % 

5,6 % 

0,2 % 

0,2 % 

 

1,9 % 

0,3 % 

0,2 % 

0,6 % 

 

0,3 % 

1,1 % 

 

0,0 % 

0,8 % 

Groep 6: overige redenen 5,7 % 3,0 % 
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Diversificatie 

Technische redenen/synergieën 

Opkopen concurrent 

Verwerven patenten of licenties 

Lopende tijdelijke projecten 

Verkenning toekomstige investeringen 

Overige specifieke redenen 

2,3 % 

0,6 % 

0,5 % 

0,2 % 

0,3 % 

0,2 % 

1,6 % 

0,8 % 

0,0 % 

0,0 % 

0,2 % 

0,8 % 

0,2 % 

1,1 % 

 

Marktaanwezigheid en mogelijkheid tot expansie blijken de belangrijkste motieven te zijn om 

activiteiten – zowel industriële als bouw of diensten - in het buitenland te ontplooien. 

Lagere loonkosten vormen een ander belangrijk motief voor industriële vestigingen in het 

buitenland. Voor dienstverlenende vestigingen is dit motief minder belangrijk. Daar spelen 

globalisatiestrategieën (verhogen van omzet en verlagen productiekosten) een belangrijkere 

rol, al vormen deze ook voor industriële ondernemingen een niet te onderschatten motief. 

Transportkosten zijn voor 5 % van de industriële respondenten het hoofdmotief voor deloka-

lisatie van activiteiten. 

Subsidies in het gastland spelen vormen slechts voor 1,5 % van de industriële ondernemin-

gen een hoofdmotief voor het delokalisatiebeslissingsproces. Voor dienstverlenende onder-

nemingen vormen ze geen rol van betekenis. Fiscale voordelen wegen in dat opzicht zwaar-

der door.  

2.2.2.12. Delokalisatie, innovatie en werkgelegenheid146  

In deze studie worden delokalisaties expliciet gesitueerd binnen een ruimere context van 

globalisering. Die globalisering slaat niet alleen op een toenemende marktintegratie en een 

toename van export en import, maar ook op een evolutie waarbij de productie steeds meer 

op een internationale schaal wordt georganiseerd. Delokalisaties staan daarbij in nauw ver-

band met afbouw van of stopzetting van activiteiten of vestigingen door multinationals. De 

bedoeling is kosten te besparen door doublering van vestigingen met een gelijkaardige pro-

ductie in verschillende landen te vermijden. 

Delokalisatie slaat op de fysieke verplaatsing van een economische activiteit georganiseerd 

door een onderneming of een groep. In de context van deze studie gaat het steeds om de 

verplaatsing van een activiteit (of een deel van de activiteit) vanuit België naar het buiten-

land. Een expansie in het buitenland, waarbij een onderneming dezelfde activiteit uitoefent in 

het buitenland en de activiteit in België blijft bestaan, valt in deze studie niet onder de defini-

tie van delokalisatie. Er moet m.a.w. met de verplaatsing een afbouw van de activiteit ge-

paard gaan. 

In de studie wordt verwezen naar onderzoek naar de relatie tussen overheidssteun en delo-

kalisatie vanuit België dat leert dat overheidssteun belangrijk is voor ondernemingen die rela-

                                                

146  Federaal Planbureau (2000), Delokalisatie, innovatie en werkgelegenheid, een DWTC-samenwerkingsproject 
tussen de KUL, de UCL en het Federaal Planbureau, Brussel, Federaal Planbureau, juni 2000. 
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tief klein, uninationaal en relatief kapitaalsintensief zijn. Bovendien blijkt dat overheidssteun 

belangrijk is voor ondernemingen die delokaliseren naar buurlanden. De redenering die 

daarbij gevolgd wordt, is als volgt. Ondernemingen die voor het eerst investeren in het bui-

tenland zijn uninationaal en relatief klein. Omdat hun markt vrij lokaal is, zullen zij in een ze-

kere nabijheid van het land van oorsprong willen produceren. Delokalisatie zal daarom 

meestal een buurland betreffen. Door de toenemende mobiliteit van kapitaal en arbeid en de 

voortdurende integratie van Europa hebben buurlanden meestal dezelfde comparatieve 

voor- en nadelen als België. De reden waarom een onderneming delokaliseert naar een 

buurland zal dus niet de lagere prijs van productiefactoren zoals arbeid zijn. Slechts grotere 

en wereldwijd opererende ondernemingen kunnen profiteren van een grootschalige delokali-

satie omdat voor deze ondernemingen de totale kostenbesparing van delokalisatie de inves-

teringskosten kan dekken. Kleine ondernemingen die delokaliseren naar het buitenland zijn 

dus zeer gevoelig voor overheidssteun. Een relatief kleine bijdrage van een gastland kan 

ervoor zorgen dat het goedkoper is om in het gastland te produceren dan in het thuisland. De 

empirische resultaten in Sleuwaegen en Pennings (1999) bevestigen dat overheidssteun van 

belang is voor deze kleine uninationale bedrijven. Overheidssteun in het algemeen blijkt 

geen factor van betekenis in de delokalisatiebeslissing. 

Daarnaast werd ook onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen investeringen in het buiten-

land en delokalisatie (beiden zijn niet immers noodzakelijk hetzelfde) en de motieven voor 

investeringen in het buitenland. Er is sprake van een investering in het buitenland, zodra een 

Belgische onderneming voor meer dan 10% van het kapitaal participeert in de oprichting van 

een dochteronderneming of een significante investering doet in reeds bestaande buitenland-

se dochters of filialen. Hieronder vallen ook de overname van een onderneming, of een joint 

venture in het buitenland. Uit de DWTC-enquête blijkt dat Belgische ondernemingen vaak in 

Europa investeren (voor 44% in onze directe buurlanden). Die investeringen zijn hoofdzake-

lijk gericht op een betere toegang tot de lokale markt. Dat is het hoofdmotief in 70% van de 

gevallen. Loonkosten komen op de tweede plaats. Slechts 12% van de respondenten met 

investeringen in het buitenland vermeldt loonkosten als hoofdmotief. Overheidsmaatregelen 

in het gastland vormen slechts voor 3 % van de ondernemingen een hoofdmotief om te in-

vesteren in het buitenland. 

2.2.2.13. Determinanten van internationale lokalisatie147  

Op vraag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Agoria heeft het Federaal Planbu-

reau een studie gemaakt naar de determinanten van internationale lokatiebeslissingen van 

bedrijven. De afgelopen decennia heeft de voortschrijdende globalisering het uitzicht van de 

wereldeconomie grondig veranderd, wat zich onder meer uit in het feit dat ondernemingen 

hun productie steeds meer op wereldschaal organiseren. Vaak gaat dit gepaard met een 

doorgedreven opsplitsing van de productieketen („fragmenting the production chain‟). Voor 

de afzonderlijke schakels wordt dan op zoek gegaan naar de optimale productiesite. 

Sedert de jaren ‟90 is het proces van globalisering in een stroomversnelling terechtgekomen 

hoofdzakelijk onder invloed van technologische ontwikkelingen (met name op het vlak van 

ICT), de opkomst van nieuwe economieën en de verdere openmaking van een aantal pro-

                                                

147  B. Hertveldt, C. Kegels, B. Michel, B. Van den Cruyce, J. Verlinden, F. Verschueren (2005), Determinanten 
van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches, Brussel, Federaal Planbureau, septem-
ber 2005. 
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duct- en kapitaalmarkten. Niet alleen industriële activiteiten, maar ook tal van diensten ko-

men nu in aanmerking voor verplaatsing naar het buitenland. Ook de waaier van mogelijke 

bestemmingen werd uitgebreid. Delokalisatie is niet langer een zaak van grote (multinationa-

le) ondernemingen alleen, maar ook van kleinere ondernemingen. In die context van verva-

gende economische grenzen stellen de onderzoekers dat het van belang is een beter inzicht 

te verwerven in de motieven waardoor ondernemers zich bij strategische beslissingen inzake 

internationale lokalisatie laten leiden. 

De onderzoekers gaan daarbij uit van een dynamische interpretatie van het concept deloka-

lisatie. Het stopzetten van een economische activiteit en het verhuizen van die activiteit naar 

een ander land is slechts de helft van het verhaal. In veel gevallen gaat het om meer slui-

pende vormen van delokalisatie, waarbij ondernemingen in een dynamische context van ex-

panderende markten besluiten om niet in België, maar in een ander land te investeren. Deze 

meer dynamische interpretatie van het delokalisatiefenomeen beantwoordt meer aan een 

economische realiteit en wordt door nagenoeg dezelfde motieven ingegeven als klassieke 

delokalisaties. Immers, ondernemingen bekijken de problematiek van de internationale in-

planting van hun activiteiten in hun geheel, ongeacht of het gaat om bestaande of nieuwe 

activiteiten, en laten zich hierbij door gelijkaardige motieven leiden. 

Vooreerst werd een inventaris gemaakt van de determinanten van internationale lokalisatie 

op basis van literatuuronderzoek. Daarin wordt globaal genomen een onderscheid gemaakt 

tussen twee groepen determinanten: factoren die verband houden met het verhogen van 

(kosten)efficiëntie enerzijds en met een strategie gericht op expansie anderzijds. Die bevin-

dingen uit de literatuur werden vervolgens voorgelegd aan ondernemers uit de Agoriasecto-

ren. Daarbij werd rekening gehouden met de karakteristieken van deze branches (hogere 

loonquote, lagere kapitaalintensiteit en hogere ICT-intensiteit dan in de rest van de industrie), 

die volgens de onderzoekers maken dat de bedrijven uit de Agoria-sectoren mobieler zijn en 

meer vatbaar voor delokalisaties. 

De lokalisatie van een economische activiteit is een vrij complexe beslissing, die steeds door 

een combinatie van factoren wordt beïnvloed. Die factoren hebben onder meer te maken met 

de kost, de kwaliteit en de beschikbaarheid van arbeid, met elementen van logistieke aard, 

met de contacten tussen ondernemingen en overheid en met meer subjectieve en zelfs emo-

tionele overwegingen. Bij dergelijke beslissingen worden m.a.w. een veelheid van elementen 

tegen elkaar afgewogen. 

Op basis van de gesprekken met de Agoria-ondernemers kon een zekere rangorde aan de 

determinanten worden toegekend. Hierbij wordt opgemerkt dat lokalisatiebeslissingen vrij 

complex zijn en in de praktijk steeds beïnvloed worden door een combinatie van factoren. 

Zo blijkt uit de enquête dat loonkostenverschillen een zeer belangrijke determinant vormen 

van (de)lokalisatiebeslissingen, maar dat deze factor op zichzelf genomen onvoldoende is 

om de totaliteit van (de)lokalisatiebeslissingen te verklaren. M.a.w. Loonkosten spelen een 

hoofdrol in (de)lokalisatiebeslissingen, maar treden altijd op in combinatie met andere facto-

ren. Op die manier komen economische activiteiten niet steeds terecht op de locatie met de 

laagste loonkosten. Deze vaststelling komt overeen met bevindingen op basis van het uitge-

voerde literatuuronderzoek. 

Zonder uitzondering werden alle determinanten die te maken hebben met de factor arbeid 

door het panel als zeer belangrijk gecatalogeerd. Het gaat hier dus niet alleen om de kost 

van arbeid, maar evenzeer om kwalitatieve aspecten zoals know-how, opleidingsniveau, 

flexibiliteit en motivatie. Andere (niet-arbeidsgebonden) factoren die als zeer belangrijk wer-
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den aangemerkt, zijn: socioeconomische stabiliteit, aanwezige infrastructuur en nabijheid 

van afzetmarkten. 

Tabel 43: Planbureau, belang van determinanten van internationale lokalisatie 

Belang van de determinanten van internationale lokalisatie 

Zeer belangrijk Loonkost per uur/loonkost per product 

Kwalitatieve arbeidsgebonden aspecten 

Socioeconomische stabiliteit 

Aanwezige infrastructuur 

Nabijheid (nieuwe) afzetmarkten 

Gemiddeld belangrijk Fiscaliteit (andere dan op arbeid) 

ICT-ontwikkeling 

Nabijheid leveranciers en grondstoffen 

Relatie overheid-ondernemingen 

Douanetarieven en internationale handelsquota 

Imago van de regio 

Weinig belangrijk Nabijheid concurrenten 

Nationaliteit aandeelhouders 

Historische band 

overheidscontracten 

 

Een aantal factoren die direct samenhangen met de relatie tussen bedrijven en overheid 

worden doorgaans gecatalogeerd als gemiddeld belangrijk. Het gaat hier onder meer om de 

mogelijkheden tot het verkrijgen van investeringssubsidies, de hoogte van de administratieve 

lasten waarmee ondernemingen geconfronteerd worden, de kwaliteit van allerlei publieke 

diensten aan ondernemingen (zoals het verstrekken van bouwvergunningen, ondernemings-

loketten) en de toe te passen milieuvoorschriften. 

Binnen de waaier van economische activiteiten die in aanmerking komen om gedelokaliseerd 

te worden, nemen O&O-activiteiten een bijzondere plaats in. Omwille van hun belang en 

specificiteit werd in de studie afzonderlijk ingezoomd op de determinanten van de lokalisatie 

van O&O-activiteiten. 

Tot nog toe is het verplaatsen van O&O-activiteiten vrij beperkt gebleven. De bekommernis 

om het fundamenteel onderzoek te verankeren wordt verantwoord door de vrees om de con-

trole over de technologie die eigen is aan de onderneming te verliezen en door het bestaan 

van belangrijke „sunk costs‟ (verloren kosten), die voortspruiten uit het kenniskapitaal dat 

onderzoekers vergaard hebben. 

Specifiek voor België wordt de lokalisatie van O&O-activiteiten in de hand gewerkt door een 

aantal troeven in termen van gekwalificeerd personeel, en mogelijke samenwerkingsvormen 

met universiteiten en publieke onderzoekscentra. Stimuli vanwege de overheid worden wei-
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nig belangrijk geacht voor de lokalisatie van O&O-activiteiten. De laatste jaren wordt wereld-

wijd een lichte toename in de delokalisatie van O&O-activiteiten merkbaar en wordt verwacht 

dat deze trend zich de komende jaren zal doorzetten. Daarvoor wordt in het bijzonder geke-

ken in de richting van opkomende economieën (China en India). 

Uit de bevraging van de Agoria-ondernemingen is gebleken dat de relatief hoge loonkost in 

België voor middelgrote ondernemingen met een kleine O&O-afdeling eerder een rem vormt 

op de grootte van het onderzoekscentrum, dan een reden om tot stopzetting en verhuis over 

te gaan. Voor onderzoekscentra van multinationale ondernemingen daarentegen vormt 

vooral de hoge fiscale druk in België een probleem, aangezien hierdoor de uitbetaalde lonen 

minder aantrekkelijk zijn voor buitenlandse vorsers. Nochtans is die aantrekkingskracht van 

levensbelang aangezien de Belgische markt, en zelfs de Europese, onvoldoende groot is als 

pool om de nodige specialisten te rekruteren. Grote ondernemingen ondervinden ook de na-

delen van de geringe dimensie van ons land. Die beperkt immers de mogelijkheden tot sa-

menwerking met universiteiten op heel gespecialiseerde domeinen en vormt een hinderpaal 

voor de publieke organisatie van een technologisch omgevingskader aangepast aan de no-

den van die ondernemingen. Een andere handicap voor ons land is het tekort aan technolo-

gische spin-offs en startups, die een andere optie vormen voor grote ondernemingen om hun 

innovatiecapaciteit te vergroten. 

Tabel 44: Planbureau, belang van determinanten van de lokalisatie van O&O-

activiteiten 

Belang van determinanten van de lokalisatie van O&O-activiteiten 

Zeer belangrijk Kost en beschikbaarheid van O&O-personeel 

Mogelijkheden van netwerken met universiteiten en onderzoekscentra, klanten en leveranciers 

Gemiddeld belangrijk Kennis van de markt 

Historische vestiging O&O-activiteiten 

Weinig belangrijk Beschikbaarheid van overheidssteun 

Mogelijkheden inzake risicokapitaal 

Kwaliteit van de infrastructuur 

Beschikbaarheid en kwaliteit van spitstechnologie 

 

2.2.2.14. Investeringsbeslissingen in de EU148 

Het Ministerie van Economische Zaken wilde een beter beeld krijgen van de motieven voor 

directe buitenlandse investeringen om gerichter te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelin-

gen in de internationalisering van bedrijfsactiviteiten en het vestigingsklimaat voor bedrijven 

te optimaliseren. Dit onderzoek beoogt een inzicht in enerzijds de investeringsbeslissingen 

                                                

148  Ministerie van Economische Zaken, Investeringsbeslissingen in de EU, Quikscan onder bedrijven in Neder-
land, Den Haag, 2 maart 2006. 
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van in Nederland en in andere EU-landen gevestigde bedrijven en anderzijds in hoeverre de 

overheid beleidsmatig op doorslaggevende locatiefactoren binnen Nederland kan inspelen.  

Het rapport schetst een beeld van de belangrijkste motieven en locatiefactoren die de inter-

nationale investeringsbeslissingen van bedrijven bepalen. Gekeken is naar ontwikkelingen 

en motieven van directe buitenlandse investeringen in de Europese Unie, onderverdeeld 

naar de regio‟s Zuid- en West-Europa, Midden- en Oost-Europa en investeringen van buiten-

landse bedrijven in Nederland. Dit is bovendien nader uitgewerkt per type bedrijfsactiviteit: 

hooggeschoolde productie, laaggeschoolde productie, R&D, (Europese) distributie) en (Eu-

ropees) hoofdkwartier. De focus ligt op de bedrijfsbeslissing tot een directe buitenlandse in-

vestering, die uit twee onderdelen bestaat: 

1. De motieven ten grondslag aan de keuze om in het buitenland een investering te realise-

ren: de investeringsbeslissing. Investeringsbeslissingen zijn in essentie de interne afwe-

ging van een bedrijf om ergens te gaan investeren (zoals kostenreductie). 

2. De factoren bepalend voor de keuze voor de plaats van vestiging: de locatiefactor. Hierbij 

gaat het erom waar deze investeringen in geografische zin neerslaan. 

Afhankelijk van het type bedrijfsactiviteit kunnen deze achterliggende elementen verschillen. 

De beslissing van een bedrijf om in het buitenland te investeren is veelal een rationeel pro-

ces, deze beslissing wordt strategisch genomen. Wanneer en waar die investering uiteinde-

lijk plaatsvindt, is vaak minder op objectiveerbare factoren gebaseerd. Intuïtieve afwegingen 

spelen hierbij ook een rol. De belangrijkste motieven voor een directe buitenlandse investe-

ring zijn (op basis van literatuuronderzoek): 

 Het aanboren van nieuwe markten (market seeking): de noodzaak om toegang te heb-
ben tot lokale klantenpreferenties, reduceren van transactiekosten zoals importbarriè-
res, de aanwezigheid van belangrijke afnemers,.... 

 Het reduceren van kosten (efficiency seeking): de intentie om verschillende bedrijfsac-
tiviteiten geografisch te spreiden naar comparatieve voordelen per gebied. De achter-
liggende reden is kosten te minimaliseren en efficiëntie te verhogen. De vestigings-
plaats van nieuwe investeringen wordt dan ook vooral bepaald door de 
kostenverschillen tussen landen. 

 De zoektocht naar excellente kennis en vaardigheden (knowledge seeking): toegang 
krijgen tot (complementaire) kennis om eigen capaciteiten te verbeteren. De impliciete 
elementen van deze kennis zijn vaak geïncorporeerd in personen, teams en clusters 
van bedrijven. Doordat deze kennis – in nauwe interactie – collectief gevormd wordt, is 
deze kennis locatiegebonden en kan niet op afstand verkregen worden. Ook nieuwe 
ontwikkelingen in de communicatietechnologie hebben hierin geen wijziging gebracht. 
Geografische nabijheid blijft noodzakelijk om van kennisspillovers te kunnen profiteren. 

 Verkrijgen van toegang tot in eigen land niet beschikbare of duurdere productiemidde-
len (resource seeking). Dit motief wordt gedreven door kostenminimalisatie en de 
noodzaak voorraadbronnen veilig te stellen. 

 Het bedienen van een regio vanuit één uitvalsbasis (export seeking): het kunnen be-
dienen van een derde (regionale) markt (exportplatform) met als voornaamste reden 
het reduceren van productie- en transportkosten. 

 Als reactie op het investeringsgedrag van directe concurrenten (competitive strategic 
seeking): bedrijven reageren op acties van hun concurrenten om niet achter te blijven 
of zelfs om hen voor te zijn en een sterke concurrentiepositie te verkrijgen of te behou-
den. Door overnames of fusies kunnen nieuwe markten worden geopend of kan het 
marktaandeel waar men wal aanwezig was, worden vergroot. 
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Nadat de beslissing is genomen om in het buitenland te investeren, moet nog bepaald wor-

den waar deze investering zal gebeuren. Deze keuze van de plaats van vestiging hangt af 

van de locatiefactoren van een bepaald gebied. Over het algemeen worden onderstaande 

factoren als de belangrijkste locatiefactoren onderscheiden: 

 politiek/economische stabiliteit; 

 marktgrootte/marktgroei (innovatief vermogen); 

 kosten van arbeid; 

 kosten van energie/grondstoffen; 

 beschikbaarheid/kwaliteit van arbeid; 

 beschikbaarheid/kwaliteit grondstoffen/energie; 

 aanwezigheid gelijksoortige/complementaire bedrijven; 

 infrastructuur; 

 overheidsbeleid (fiscaliteit)/incentives. 

 

Het belang van deze locatiefactoren voor het plegen van investeringen verschilt per motief. 

Voor het market seeking motief is de grootte van de lokale markt en de groei van deze markt 

de belangrijkste locatiefactor.  

Efficiency seeking directe buitenlandse investeringen laten zich vooral leiden door de kosten 

van de productiefactoren, met name arbeidskosten. Ook is deze vorm van DBI het meest 

gevoelig voor investeringsbevorderende maatregelen van de overheid (fiscaliteit). 

Resource seeking DBI kijken vooral naar de aanwezigheid van bepaalde grond- en hulpstof-

fen als de belangrijkste locatiefactor. De mate waarin dit van belang is, wordt sterk bepaald 

door de aard van het bedrijf. 

Bij het export seeking motief speelt de grootte van de regionale markt een rol. Daarnaast 

vormen onderlinge verschillen in de productiekosten in een regio een belangrijke factor bij de 

keuze van het vestigingsland, evenals de aanwezigheid van zeehavens en transport naar de 

andere delen van de regionale markt. Ook aan de kwaliteit, beschikbaarheid en kosten van 

arbeid en het bedrijfsklimaat wordt bij dit motief belang gehecht. 

Bij knowledge seeking spelen factoren als beschikbaarheid van hoogopgeleid personeel, de 

nabijheid van kenniscentra, nabijheid van gelijksoortige bedrijven en clusters een grote rol. 

Bij competitive strategic seeking motieven zijn locatiefactoren in het algemeen van onderge-

schikt belang. Het bedrijf zoekt naar versterking van zijn concurrentiepositie ongeacht de 

plaats. Het gaat erom dat het over te nemen bedrijf of de fusiepartner belangrijke concurren-

tievoordelen heeft die complementair zijn ten opzichte van de bestaande concurrentiepositie 

van het bedrijf. 
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Tabel 45: Ministerie Economische Zaken (NL), beïnvloedbaarheid van locatiefactoren 

door de overheid 

Motieven Locatiefactoren Beïnvloedbaar door overheid 

Market seeking Financieel-economisch klimaat 

Centrale ligging 

Vooruitzichten op relevante markten 

Toegevoegde waarde van buitenlandse bedrijven 

Internationale bereikbaarheid 

Beschikbaarheid goede ICT-infrastructuur 

Ja 

Nee 

Beperkt 

Beperkt 

Beperkt 

Ja 

Efficiency seeking Beschikbaarheid hooggekwalificeerd personeel 

Reële loonkosten 

Transportkosten 

Investeringssubsidies 

Bedrijfsbelastingen 

Kwaliteit van de arbeidsmarkt 

Beschikbaarheid meertalig personeel 

Nabijheid van internationale luchthavens 

De hoogte van belastingen 

Aantrekkelijke regelgeving 

Congestie 

Kwaliteit van de leefomgeving 

Ja 

Beperkt 

Beperkt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Zeer beperkt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Resource seeking Toegang tot geavanceerde financiële markten Ja 

Export seeking Centrale ligging 

Internationale bereikbaarheid 

Kosten en beschikbaarheid van distributieopslag 

Nee 

Beperkt 

Ja 

Knowledge seeking Beschikbaarheid hooggekwalificeerd personeel 

Privaat R&D-kapitaal 

Kwaliteit van kennisinstituten 

Ja 

Indirect 

ja 

 

Bij de afweging om een buitenlandse investering in het buitenland te doen, zijn een aantal 

bepalende locatiefactoren aan te halen waar de overheid met beleid kan op inspelen. In on-

derstaande tabel worden de belangrijkste locatiefactoren per motief weergegeven. Daar-

naast wordt aangegeven in hoeverre deze locatiefactoren beïnvloedbaar zijn onder meer 

door overheidsbeleid. Het rapport wijst erop dat uit de literatuur duidelijk naar voor komt dat 

motieven per type bedrijfsactiviteit verschillen. 
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Alle bedrijfsactiviteiten overziend zijn market seeking en efficiency seeking de meest voor-

komende motieven om in het buitenland te investeren. De vier belangrijkste locatiefactoren 

hierbij betreffen: de beschikbaarheid van hooggekwalificeerd personeel, internationale be-

reikbaarheid, aantrekkelijke regelgeving en (bedrijfs)belastingen, en politieke en economi-

sche stabiliteit. 

 

Tabel 46: Ministerie Economische Zaken (NL), matrix bedrijvenactiviteit-motieven-

locatiefactoren 

Bedrijvenactiviteit Motieven Locatiefactoren 

Hooggeschoolde productie Market seeking 

 

 

Efficiency seeking/Resource 

seeking 

Financieel-economisch klimaat 

Centrale ligging 

Politieke stabiliteit 

Beschikbaarheid hooggeschoolde 

arbeidskrachten 

Laaggeschoolde productie Market seeking 

 

Efficiency seeking 

Vooruitzichten op relevante markten 

Reële loonkosten 

Transportkosten 

Investeringssubsidies 

R&D Market seeking 

 

 

Knowledge seeking 

Toegevoegde waarde bedrijven 

Beschikbaarheid 

Internationale bereikbaarheid 

Beschikbaarheid hooggekwalificeerd 

personeel 

De hoeveelheid privaat R&D-kapitaal 

Kwaliteit kennisinstituten 

Distributie Efficiency seeking 

 

Export seeking 

 

Bedrijfsbelastingen 

Kwaliteit van de arbeidsmarkt 

Centrale ligging 

Internationale bereikbaarheid (nabij-

heid tot en kwaliteit van luchthavens en 

havens; transport) 

Kosten en beschikbaarheid van distri-

butieopslag 

Hoofdkantoren Market seeking 

Efficiency seeking 

 

Kwaliteit communicatiemiddelen 

Beschikbaarheid meertalig personeel 

Nabijheid tot internationale luchthavens 
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Resource seeking 

Hoogte van de belastingen 

Aantrekkelijke regelgeving (met name 

arbeidsmarktomstandigheden) 

Kwaliteit leefomgeving 

Toegang tot geavanceerde financiële 

markten 

 

Per bedrijfsactiviteit lopen de motieven en de factoren echter nogal uiteen. In het algemeen 

kan gesteld worden dat naarmate bedrijfsactiviteiten kennisintensiever van aard zijn, kosten 

een steeds minder belangrijke rol spelen. 

Uit het onderzoek bij het Nederlandse bedrijfsleven is bovendien gebleken dat de motieven 

per regio kunnen verschillen. Zo zijn de meest genoemde redenen (locatiefactoren) om in 

Midden- en West-Europa te investeren: de arbeidskosten (loonkosten, kosten ziektever-

zuim,…), arbeidskwaliteit (flexibiliteit en beschikbaarheid goed opgeleid technisch personeel) 

en marktkansen (economische groei). Het gaat hier dus om efficiency seeking en market 

seeking motieven. 

Investeringen in Zuid- en West-Europa vinden plaats vanwege: betere consolidatiemogelijk-

heden (meer rruimte), flexibelere regelgeving en marktkansen. Het gaat hier dus ook om 

efficiency seeking en market seeking. 

De meest genoemde motieven voor investeringen van buitenlandse bedrijven in Nederland 

zijn: kennis zoeken (aanwezigheid en kwaliteit van goede kennisclusters, bijvoorbeeld in lo-

gistiek en energie), afzetmarkt zoeken en efficiëntie (door beschikbaarheid van ruimte en 

goede en flexibele arbeid). Het gaat hier om knowledge seeking, market seeking en efficien-

cy seeking. 

2.2.2.15. Firm location decisions149 

In deze studie wordt aangetoond dat industriële structuren van een regio een belangrijke 

impact hebben op locatiebeslissingen van investeerders en dat de effectiviteit van discretio-

naire subsidies sterk afhankelijk is van de karakteristieken van de locatie (de locatiefacto-

ren). In het bijzonder wordt aangetoond dat ondernemingen meer gevoelig zijn voor over-

heidssubsidies naarmate er reeds een kritieke massa aan gelijkaardige industriële 

vestigingen actief is in diezelfde locatie. 

De Regional Selective Assistance steunmaatregel in Groot-Brittannië vormde het studieob-

ject van deze studie. Deze steunmaatregel is hoofdzakelijk bedoeld om tewerkstelling te cre-

eren en te behouden, naast doelstellingen als het aantrekken van buitenlandse investerin-

gen. Het was de belangrijkste steunmaatregel zowel voor binnenlandse als buitenlandse 

investeerders in de onderzochte periode 1986-2002. De subsidie kan zowel aan nieuwe als 

aan bestaande ondernemingen worden toegekend in ontwikkelingszones. 

                                                

149  Griffith, Rachel, Michael P. Devereux, Helen Simpson, Firm Location Decisions, Regional Grants and Ag-
glomeration externalities, May 2006. 
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2.2.2.16. Multinational Companies on the move150 

Deze studie zoomt onder meer in op het locatiegedrag van multinationals. Zwitserse multina-

tionals zijn van groot belang voor de Zwitserse economie omwille van de hooggekwalificeer-

de tewerkstelling, belastingopbrengsten, duurzame waardecreatie en innovatie. Multinatio-

nals komen als gevolg van de globalisering onder toenemende druk te staan om hun interna-

internationale operaties en hun geografische mix te optimaliseren. Op basis van onderzoek 

bij multinationale ondernemingen in Zwitserland werden er vijf hoofdcriteria geïdentificeerd 

die van doorslaggevend belang zijn bij de selectie van geschikte locaties: 

 Belastingvoeten en fiscaal regime. Dit is het meest belangrijke criterium voor het filte-
ren van geschikte locaties. Zonder comparatief aantrekkelijke belastingvoeten zal een 
locatie er nooit in slagen op een shortlist te figureren en worden andere criteria niet 
eens in overweging genomen. 

 Toegang tot grote markten. 

 Arbeidskosten en beschikbaarheid van competente arbeidskrachten. 

 Stabiel klimaat en infrastructuur (politiek systeem, veiligheid, internationale scholen, 
luchthavens). 

 Onderwijs, vorming en opleiding, bescherming van de intellectuele eigendom. 

Uiteraard worden er naast deze criteria nog veel additionele criteria in overweging genomen. 

Opvallend is dat zowel de Zwitserse als de buitenlandse multinationals gelijkaardige beslis-

singscriteria hanteren voor een vestigingsplaatskeuze. Gemiddeld wordt om de vijf jaar de 

locatietoestand van de onderneming geëvalueerd op basis van dezelfde criteria. 

Waarom is Zwitserland aantrekkelijk voor multinationals? 

Volgende locatiefactoren zijn van groot belang voor de vestiging van multinationals in Zwit-

serland: 

 vennootschapsbelasting en fiscaal systeem; 

 beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel; 

 toegankelijkheid tot top onderzoeks- en universitaire instellingen; 

 stabiel klimaat en excellente infrastructuur; 

 excellente leefomgeving. 

Voor buitenlandse multinationals is Zwitserland een centraal gelegen high-quality land met 

relatief hoge kosten. Zij zien Zwitserland dan ook als een geschikte locatie voor hoge toege-

voegde waarde functies, als daar zijn: internationale en Europese hoofdkwartieren, R&D-

centra, hoge precisie en gespecialiseerde productiefaciliteiten en welzijn gerelateerde ma-

nagement jobs. 

                                                

150  Swiss-American Chamber of Commerce, Multinational companies on the move, How Switzerland will win the 
battle!, a joint study of the Swiss-American Chamber of Commerce and the Boston Consulting Group, Zurich, 
2007. 
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2.2.2.17. Dimensions of Industrial Location Factors151 

In deze paper word een instrument voorgesteld van 14 kritische locatiefactoren die bepalend 

zijn voor een industriële locatie (welke factoren zijn bepalend voor vestiging van industriële 

activiteiten): 

 transport (pijpleidingen, luchthavens, wegennetwerk, spoornet, vervoer waterwegen, 
vervoerskosten ruwe materialen, transportkosten afgewerkte producten, beschikbaar-
heid postdiensten, opslagfaciliteiten en mogelijkheden groothandel); 

 arbeid (lage arbeidskosten, attitude werknemers, managementfuncties, gekwalificeerde 
arbeid, loonschalen, ongekwalificeerde arbeid, vakbonden, opleidingsniveau, beschik-
baarheid mannelijke en vrouwelijke werknemers, leefkosten, sociale stabiliteit) 

 ruwe materialen (nabijheid leveranciers, beschikbaarheid ruwe materialen, componen-
tentoelevering, opslagcapaciteit voor ruwe materialen en componenten, locatie van 
toeleveranciers, vrachtkosten); 

 markten (bestaande consumentenmarkt, bestaande productiemarkt, potentiële consu-
mentenmarkt, anticipatie van groei van de markt, vervoerskosten naar afzetmarkten, 
marketing diensten, gunstige concurrentiepositie, inkomensontwikkelingen, populatie-
trends, kenmerken consumenten, locatie van concurrenten, toekomstige expansiemo-
gelijkheden, omvang van de markt, nabijheid verwante industrieën); 

 industriële site (toegankelijkheid land, kost van industriële grond, ontwikkelde bedrij-
venterreinen, ruimte voor toekomstige expansie, verzekeringspremies, beschikbaar-
heid financiële instellingen, nabijheid verwante industrieën, industriële ontwikkelings-
projecten, attitude financiële agenten); 

 nutsindustrieën (attitude agenten, waterbevoorrading, -kosten en –kwaliteit, verwer-
kingsfaciliteiten industrieel afval, beschikbaarheid brandstoffen, kosten brandstoffen, 
beschikbaarheid elektriciteit, kosten elektriciteit, beschikbaarheid gas, rioleringen, be-
schikbaarheid kolen en nucleaire faciliteiten); 

 overheid (bouwvergunningen, ruimtelijke ordening en bestemmingsprocedures, com-
pensatiewetgeving, verzekeringen, veiligheidsinspecties, milieuvoorschriften); 

 fiscaal regime (basis aanslagvoet, industriële eigendomtaksen, vennootschapsbelas-
ting, belastingvrije operaties, BTW); 

 klimaat (sneeuwval, neerslag, levensomstandigheden, relatieve vochtigheid, gemiddel-
de temperatuur, luchtvervuiling); 

 cultuur (onderwijs en onderzoeksinstellingen, attitude inwoners, kwaliteit onderwijs, 
religieuze faciliteiten, bibliotheken, recreatiemogelijkheden, gezondheidsvoorzieningen, 
shopping centers, hotels en motels, banken en kredietinstellingen); 

 politieke situatie (relatie met westerse landen, geschiedenis, stabiliteit van regime, be-
scherming tegen onteigening, verdragen en pacten, attitude in VN, type van militaire al-
lianties, attitude tegenover vreemd kapitaal); 

 globale concurrentiepositie (arbeid en grondstoffen, marktopportuniteiten, beschik-
baarheid kapitaal, nabijheid internationale markten); 

 overheidsregulering (duidelijk juridisch kader bedrijfsinvesteringen, regulering op vlak 
van joint ventures en mergers, taxatie van buitenlandse ondernemingen, regulering 
ondernemingen in buitenlandse handen, vereisten over quota vreemde werkkrachten, 
administratieve rompslomp, prijscontrole, regulering handelsvestigingen); 

                                                

151  Masood A. Badri, Dimensions of Industrial Location factors: review and exploration, Journal of Business and 
Public Affairs, Volume 1, Issue 2, 2007. 
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  economische factoren (levensstandaard, inkomen per capita, sterkte munteenheid, 
handelsbalans, overheidssteun). 

2.2.2.18. Location factors in the activities related to innovation of 

multinationals: a literature review152 

De OESO Committee on Industry, Innovation and Entreprenurship lanceerde in 2006 een 

project dat tot doel had de attractiviteit van OESO-lidstaten voor buitenlandse directe inves-

teringen te analyseren. In het bijzonder werd aandacht besteed aan de internationalisering 

van innovatiegerelateerde activiteiten. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen drie typen 

van activiteiten: hoogtechnologische industrieën (d.w.z. industrieën met grootste R&D activi-

teiten), R&D-centra (de drijvende kracht achter technologische innovatie) en hoofdkwartieren 

(bepalen van de innovatiestrategie van multinationale ondernemingen). Eén van de centrale 

vragen in dit onderzoeksrapport betreft de vraag naar de determinerende locatiefactoren van 

de innovatiegerelateerde activiteiten. 

Algemeen beschouwd kunnen 5 hoofdgroepen van determinerende locatiefactoren voor de 

vestiging van R&D-centra onderscheiden worden: 

 De omvang van de markt. 

 De wetenschappelijke infrastructuur. 

 De agglomeratiekrachten. De lokale concentratie van gelijkaardige of complementaire 
activiteiten kan een bron zijn van spill-overs. De aanwezigheid van clusters of stedelij-
ke centra met een hoog innovatiegehalte kan op die manier als een troef uitgespeeld 
worden. 

 Kosten en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel hebben een toenemende 
impact. Aangezien de rol van innovatie als strategische factor van competitiviteit toe-
neemt, voeren ondernemingen hun R&D-inspanningen en –uitgaven op. Kostenbe-
heersing krijgt dan ook een grotere aandacht. De toegenomen segmentatie van de 
R&D-waardeketen laat ondernemingen toe om specifieke segmenten van hun innova-
tieactiviteiten te localiseren in lage loonlanden die over een grote pool aan gekwalifi-
ceerd wetenschappelijk en technisch geschoold personeel beschikken. 

 Het wettelijk kader en IPR-regimes. Een efficiënte IPR-regeling kan een impact uitoe-
fenen op de locatiebeslissing van de onderneming. 

Hoogtechnologische industrieën zijn geneigd rekening te houden met de beschikbaarheid 

van hoog opgeleid personeel, de aanwezigheid van andere hoogtechnologische vestigingen, 

het welvaartsniveau van de regio, de nabijheid van stedelijke kernen, de wetenschappelijke 

infrastructuur en de kwaliteit van het onderwijssysteem. 

De farmaceutische en biotechnologische industrie is sterk geïnternationaliseerd op het vlak 

van R&D-activiteiten. De aanwezigheid van excellente onderzoekscentra is een must om 

dergelijke activiteiten te kunnen aantrekken. Belangrijke locatiefactoren voor ICT zijn: het 

welvaartsniveau, de graad van industriële specialisatie, het onderwijsniveau en de densiteit 

van kmo‟s in een specifieke regio. ICT is bovendien zeer loonkostgevoelig. 

                                                

152  Fabrice Hatem, Loriane Py, Location factors in the activities related to innovation of multinationals: a literature 
review, OECD, Committee on Industry, Innovation and Entrepreneurship, Working Party on Globalisation of 
Industry, 2 October 2008. 
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Hoofdkwartieren tenslotte, die het strategische innovatiebeleid van de onderneming uitstip-

pelen, houden op landelijk niveau in sterke mate rekening met de kwaliteit en diversiteit van 

zakelijke diensten en infrastructuren, het niveau van de belastingen en de loonkosten en de 

aanwezigheid van andere hoofdkwartieren in gelijkaardige activiteiten of sectoren (agglome-

ratie-effecten). Op internationale schaal zijn nabijheid tot de markt, functionele agglomeratie-

effecten, efficiënt bestuur, gekwalificeerd personeel, kwalitatieve en toegankelijke infrastruc-

tuur, het belastingniveau en de aanwezigheid van een productieafdeling van de onderneming 

(hoewel hierover geen eensgezindheid bestaat in de literatuur), belangrijke factoren voor het 

aantrekken van hoofdkwartieren. 

2.2.2.19. Attractiveness for Innovation – Location factors for 

international investment153 

Dit boek bouwt verder op het literatuuronderzoek van de OESO (zie 2.2.2.18) en analyseert 

de huidige trends in internationale innovatie-investeringen en de attractiviteit van een land 

voor deze investeringen. Omdat een innovatie een ruim en complex concept is dat betrek-

king heeft op een waaier van inputs en outputs betreffende de activiteiten binnen en tussen 

ondernemingen, worden locatiefactoren besproken op basis van een industriële en bedrijfs-

functionele benadering. De industriële benadering focust op hoogtechnologische industriële 

sectoren, dit zijn die sectoren waar de R&D-inspanningen het grootst zijn. De bedrijfsfunctio-

nele benadering focust op de meest innovatieve activiteiten in de globale waardeketens van 

ondernemingen: R&D-centra en hoofdkwartieren die beiden een beslissende rol spelen in de 

innovatiestrategie van multinationale ondernemingen. 

Algemeen verwijst de term „attractiviteit‟ naar het vermogen van een gebied om beter tege-

moet te komen aan de behoeften en verzuchtingen van een investeerder dan andere regio‟s 

in de strijd om het aantrekken van een bepaald investeringsproject. De attractiviteit van een 

land voor een internationale investering wordt rechtstreeks bepaald door de sterkte van zijn 

locatiefactoren. Deze locatiefactoren maken het voorwerp uit van deze OESO-studie. De 

OESO wijst erop dat het concept „attractiviteit‟ in tal van studies echter verschillend benaderd 

wordt afhankelijk van de doelstelling en de omvang, de gebruikte data en de gehanteerde 

meetmethoden. Zo zijn er bijvoorbeeld de landenrangschikkingen die de globale attractiviteit 

van een land in kaart brengen, zoals de Global Competitiveness Report of the World Eco-

nomic Forum en the IMD World Competitiveness Yearbook. Andere studies focussen niet 

zozeer op de attractiviteit op zich, maar benchmarken de innovatieve capaciteiten van ver-

schillende landen, zoals de OECD Science, Technology and Industry Scoreboard en The 

European Innovation scoreboard. Daarnaast zijn er nog „surveys‟ zoals de World Investment 

Prospects Survey (UNCTAD). Dergelijke surveys laten vaak een meer complete waaier van 

locatiefactoren toe, aangezien ze niet beperkt worden door de beschikbaarheid van gege-

vens (maar hebben ook hun tekortkomingen). De resultaten van de World Investment Pros-

pects Survey (UNCTAD, 2009) zijn consistent met de academische literatuur in die zin dat zij 

beiden aangeven dat verschillende locatiefactoren een rol spelen in het beslissingsproces en 

dat die locatiefactoren verband houden met economische kenmerken van de locatie. In de 

survey worden marktgerelateerde factoren het meest geciteerd met 17% en 16% van de 

respondenten voor respectievelijk marktomvang en marktgroei. Andere belangrijke catego-

                                                

153  OECD, Attractiveness for Innovation: Location factors for International Investment, OECD Publishing, 2011. 
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rieën van locatiefactoren zijn bronnen gerelateerde factoren (aanwezigheid van leveran-

ciers/partners (10%), beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel) en de kwaliteit van het 

omgevingsklimaat (stabiel en bedrijfsvriendelijk klimaat (10%), kwaliteit infrastructuur). Over-

heidssteunmaatregelen zoals subsidies worden minder belangrijk geacht. 

De OESO wijst er op dat een gedifferentieerde benadering nodig is om locatiefactoren te 

evalueren. Vooreerst zijn er de strategische motieven van de multinationale onderneming die 

een rol spelen: market-seeking (marktgerelateerde factoren zoals marktomvang, marktpoten-

tieel, koopkracht consumenten), resource-seeking (goedkope en overvloedige bronnen, zo-

wel natuurlijke, fysieke als menselijke), efficiency seeking (kostenfactoren zoals ruwe materi-

alen, grond en arbeid) en strategische asset-seeking (toegang bekomen tot technologieën en 

andere strategische productiviteitsopportuniteiten). 

Onderscheid moet tevens gemaakt worden tussen horizontale en verticale MNE‟s. Horizon-

tale MNE‟s willen hun productie dicht bij de consumenten localiseren en op die manier han-

delskosten vermijden en schaalvoordelen genereren. Locatiefactoren voor dit soort van in-

ternationale investeringen hebben vooral betrekking op de marktomvang en de 

aanwezigheid van handelsbelemmeringen. Bij verticale MNE‟s vinden de verschillende fasen 

van de productie plaats in verschillende landen en de productie in één land dient als input 

voor de productieactiviteiten in een ander land. Afhankelijk van de troeven van het ene land 

voor een bepaalde fase van de productie, zal dat land voor die productieactiviteiten in aan-

merking komen. De afname van de handelsbelemmeringen en de lagere communicatie- en 

transportkosten verklaren waarom het verticale model van MNE‟s aan belang wint. Door de 

verticale fragmentatie van de productie is het voor de beleidsmakers van belang inzicht te 

krijgen in relatie tussen de diverse locatiefactoren en de verschillende activiteiten in de 

waardeketen van een onderneming. Marktoverwegingen blijven cruciaal maar worden ge-

complementeerd met additionele locatiefactoren die van belang zijn voor de specifieke sta-

ges in de waardeketen. 

Het relatieve belang van locatiefactoren verschilt daarenboven naargelang de economische 

activiteit (primaire sector, industrie, diensten). 

 

Tabel 47: OESO, locatiefactoren naar economische activiteit, 2007-2009 (% van res-

pondenten) 

 Primaire sector Industrie Diensten 

Follow the leader principe 5 4 5 

Gekwalificeerde arbeid 10 10 8 

Goedkope arbeid 1 11 5 

Omvang van de lokale markt 6 22 22 

Toegang tot de kapitaalmarkt 1 1 6 

Toegang tot natuurlijke bronnen 22 5 3 

Toegang tot regionale markt 13 11 10 

Groei van de lokale markt 7 22 20 

Effectieve overheid, steunmaatregelen 15 4 8 
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Stabiel investeringsklimaat 20 8 13 

Andere - 3 2 

Totaal 100 100 100 

Bron: OESO (op basis van World Investment Prospects Survey 2007-2009, UNCTAD) 

 

Uit Tabel 47 kan afgeleid worden dat de omvang en de groei van de markt de meest geci-

teerde locatiefactoren zijn voor de industrie en de diensten, maar minder voor de primaire 

sector. Deze laatste hecht vooral belang aan de aanwezigheid van natuurlijke bronnen en 

overheidsregulering. Zelfs binnen de industriële en de dienstensectoren kunnen de locatie-

factoren in belang verschillen. Arbeidskosten bijvoorbeeld spelen een minder belangrijke rol 

in de chemie dan in de automobielsector. 

Een andere dimensie in het strategisch beslissingsproces van een MNE dat van belang is 

voor de aard van de benodigde locatiefactoren is de wijze van marktintreding. Bepaalde lo-

catiefactoren zullen van groter belang zijn in het geval van greenfield investeringen (bijvoor-

beeld de beschikbaarheid van geschikte bedrijventerreinen) of van fusies of van overnames 

(bijvoorbeeld de beschikbaarheid van attractieve doelondernemingen). Overheidsregulering 

bijvoorbeeld op het vlak van investeringen zal ook een verschillend belang hebben naarge-

lang de wijze van marktintreding. Andersom zal de gekozen marktintreding vaak afhangen 

van de specifieke aanwezige locatiefactoren in een gastland. Zo zullen ondernemingen bij-

voorbeeld eerder een joint venture verkiezen dan een overname in het geval van een eerder 

klein marktpotentieel in combinatie met een hoger investeringsrisico. 

Een laatste dimensie die een gedifferentieerde analyse van de locatiefactoren vergt, is het 

geografisch niveau, aangezien locatiefactoren kunnen verschillen op nationaal, regionaal en 

lokaal niveau. Ondernemingen volgen een sequentieel beslissingsproces, waarbij eerst ge-

bieden op grote geografische schaal worden vergeleken op basis van een set van locatiefac-

toren, om vervolgens gebieden op een kleinere geografische schaal te vergelijken op basis 

van een andere set van factoren. 

Een industriële benadering om de attractiviteit voor innovatie te analyseren 

Het belang van locatiefactoren verschilt naargelang het gaat om laag dan wel hoogtechnolo-

gische sectoren. De OESO plaatst zelf een kanttekening bij dergelijke benadering omdat het 

het risico inhoudt om innovatie te verengen tot technologische innovatie, terwijl er nog ande-

re vormen van innovatie (niet-technologische innovaties) zijn die evengoed in meer traditio-

nele sectoren worden toegepast. 

Een bedrijfsfunctionele benadering over de waardeketen 

Een tweede benadering om de attractiviteit van een locatie voor innovatie-investeringen te 

evalueren, bestaat erin na te gaan in hoeverre het belang van de locatiefactoren verschillen 

naargelang de individuele bedrijfsactiviteiten en te focussen op de innovatieve activiteiten in 

de waardeketen van een onderneming. R&D-centra en hoofdkwartieren zijn in dat opzicht 

belangrijke activiteiten. In onderstaande tabel worden de locatiefactoren over de waardeke-

ten in beeld gebracht. 
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Tabel 48: OESO, locatiefactoren doorheen de waardeketen 

 HK R&D Productie distributie verkoop Klanten-

dienst 

Call 

center 

Marktomvang + + + + + + 0 

Werkloosheid 0 + + + + + 0 

Arbeidskost 0 0 - - - 0 0 

Gekwalificeerde 

arbeid 

+ 0 - 0 + + 0 

Belastingvoet 0 0 - 0 + - - 

Afstand + + - 0 + 0 0 

Taal + + + + + + + 

Agglomeratie-

effect industrie 

+ + + 0 + + 0 

Agglomeratie-

effect diensten 

0 + + 0 + + 0 

+ positief effect; – negatief effect; 0 geen effect. Bron: OESO. 

 

De OESO wijst erop dat de notie van „hoofdkwartier‟ niet altijd duidelijk afgelijnd is. Verschil-

lende situaties kunnen onderscheiden worden voor regionale hoofdkwartieren in Europa van 

MNE‟s: 

 Een klein representatief kantoor voor ondernemingen die nog geen betekenisvolle pro-
ductie of distributieactiviteiten hebben ontwikkeld. 

 Een polyvalente site die op eenzelfde plaats alle belangrijke activiteiten (productie, ver-
koop, R&D, beleidsvoering) van de onderneming uitvoert. 

 Een hoofdkwartier („weak headquarter‟) dat slechts betrokken is bij de coördinatie van 
regionale activiteiten en geen strategische beslissingsmacht heeft. De belangrijke be-
slissingen worden genomen op de hoofdzetel van de moedermaatschappij. 

 Een hoofdkwartier („strong headquarter‟) dat door de moedermaatschappij begiftigd 
wordt met een effectieve strategische beslissingsmacht. 

Bovendien concentreren sommige hoofdkwartieren een groot deel van de back-office admi-

nistratieve functies (zoals human resources management, accounting,…) terwijl andere zich 

hoofdzakelijk toeleggen op de beleidsvoering terwijl andere activiteiten elders worden uitge-

voerd in zogenaamde „specialised shared-services centres‟. 
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2.2.2.20. Besluitvorming bij buitenlandse logistieke investering154 

Deze studie wil nagaan waarom Vlaanderen in de concurrentiestrijd met Wallonië, Frankrijk, 

Duitsland en Nederland logistieke projecten verliest aan deze concurrenten. Om dit te onder-

zoeken werden interviews afgenomen van 19 investeerders die destijds recentelijk een logis-

tiek centrum hebben opgericht in Zuid-Nederland, Wallonië of Noord-Frankrijk. 

Het beslissingsproces voor logistieke investeringen verloopt in een aantal duidelijke, steeds 

weerkerende stappen. De onderneming start met het opstellen van een distributiestrategie 

om vervolgens de „scope‟ en de regio van de logistiek investering te bepalen. Na deze stra-

tegische beslissingen zal de onderneming ook een aantal tactische beslissingen moeten 

nemen. Op basis van bedrijfsspecifieke factoren en locatiefactoren zal de onderneming een 

long list opstellen om vervolgens over te gaan naar een short list en tenslotte de definitieve 

locatie te bepalen voor het logistieke centrum. 

Uit de interviews kwamen 19 redenen naar voor die een doorslaggevende rol speelden bij de 

investeerders om niet voor Vlaanderen te kiezen. Deze criteria werden opgedeeld naarge-

lang de fase waarin deze criteria ertoe geleid hebben om Vlaanderen niet te verkiezen.  

Tabel 49: Vereecke et al., criteria in het nadeel van Vlaanderen als logistiek centrum 

Criteria in na-

deel van Vlaan-

deren bij opstel-

len long list 

 Huidig productie- en distributienetwerk 

 Knowhow van de huidige werknemers in een andere regio 

 Risicospreiding 

 Land van oorsprong van de onderneming 

 Woonplaats van de general manager 

Criteria in na-

deel van Vlaan-

deren bij opstel-

len short list 

 Toenemende verkeerscongestie 

 Reeds verkregen gunsten in een ander land 

 Onvoldoende beschikbaarheid van terreinen 

 Taal van de onderneming (hoofdzetel) 

 Grotere motivatie van het lokale buitenlandse managementteam 

Vlaanderen 

geschrapt bij 

maken van de-

finitieve keuze 

 Onvoldoende business cases of referenties 

 Onvoldoende beschikbaarheid van flexibele arbeidskrachten 

 Gevoel van onvoldoende belangstelling voor het project vanwege over-

heidsinstanties 

 Te trage oplevering 

 Te hoge grondprijzen 

 Voorkennis van de onderneming inzake fiscale regels in een ander land 

 Onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden 

 Land van oorsprong van de onderneming 

 Onvoldoende beschikbare gebouwen bij de gekozen logistieke provider 

 Geen gespecialiseerde logistieke provider gevonden 

 

                                                

154  Ann Vereecke, Evelyne Vanpoucke, Barbara Peene (2004), Besluitvorming bij buitenlandse logistieke investe-
ringen: Vlaanderen versus omringende regio‟s, Vlerick Leuven Gent Management School, september 2004. 
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Uit het onderzoek blijkt dat Zuid-Nederland voornamelijk scoort bij de investeerders op basis 

van het verleden. Het distributienetwerk, de knowhow van de werknemers, de verkregen 

gunsten uit het verleden (zoals rulings, douane-afspraken of afspraken met de haven van 

Rotterdam) en de talrijke Nederlandse referentiecases overhaalde ondernemingen om zich 

(in sommige gevallen opnieuw) in Nederland te vestigen. Vlaanderen verliest daarentegen 

investeringen aan Noord-Frankrijk omwille van de professionele steun die Frankrijk biedt aan 

kandidaat investeerders: een hooggeplaatst centraal aanspreekpunt dat de onderneming 

ondersteunt, het daadwerkelijk inspelen op de vereisten van de onderneming en het aanbie-

den van subsidies. Deze ondersteuning creëert bij de ondernemingen een gevoel van „be-

langrijk zijn‟ en vormt een belangrijk element bij de keuze voor deze regio. Tenslotte prefere-

ren ondernemingen om hun logistiek centrum te plaatsen in Wallonië boven Vlaanderen 

omwille van de efficiëntie van deze regio. Deze regio stelt namelijk goedkope gronden en 

flexibele werkkrachten ter beschikking. Daarenboven is de verkeerscongestie er beperkt. 

Wat de locatiefactoren betreft, gaat de onderneming bij de definitieve keuze vaak over tot het 

toekennen van gewichten aan verschillende locatiefactoren, aangezien een aantal locatiefac-

toren kwalitatief van aard zijn en moeilijk te vergelijken. De som van het gewogen gemiddel-

de van de verschillende vestigingsplaatsen bepaalt tenslotte welke locatie het meest ge-

schikt is. Het afwegen van deze locatiefactoren is een complex proces. De factoren kunnen 

namelijk ingedeeld worden in verschillende categorieën en zijn niet allemaal kwantificeer-

baar. Onderstaande tabel geeft een lijst weer van mogelijke locatiefactoren voor logistieke 

projecten. 

 

Tabel 50: Vereecke et al., mogelijke locatiefactoren voor logistieke projecten 

Categorie Locatiefactoren 

Terreinen en gebouwen Beschikbaarheid van terreinen en gebouwen 

Uitbreidingsmogelijkheden 

Opleveringstermijn 

Populatiekarakteristieken Beschikbaarheid van arbeiders 

Werkloosheidsgraad 

Scholingsgraad 

Gespecialiseerde training 

Talenkennis 

Infrastructuur Spoor, wegen, havens, luchthavens 

Toegankelijkheid 

Verkeerscongestie 

Commodities (elektriciteit, gas, water,…) 

Communicatie infrastructuur 

Arbeidskosten Arbeidskosten (inclusief sociale zekerheid) 

Arbeidsflexibiliteit 
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Productiviteit 

Absenteïsme/motivatie 

Mentaliteit/attitude van de arbeiders 

Overheidsgerelateerde ele-

menten 

Overheidsondersteuning (financieel, administratief) 

TAX-situatie 

BTW wetten en complexiteit 

Milieuwetgevingen 

Werkvergunningen voor expats 

Douane-afhandeling 

Sociaal/economische/politieke 

elementen 

Politieke attitude ten opzichte van nieuwe investeringen 

Economische stabiliteit 

Criminaliteit 

Aanwezigheid van internationale netwerken 

Beschikbaarheid van internationale scholen 

Integratiemogelijkheden 

Quality of life 

 

Om een antwoord te bieden op de vraag welke locatiefactoren er belangrijk zijn voor een 

distributiecentrum, werd beroep gedaan op een literatuurstudie. Uit deze studies werd afge-

leid dat de centrale ligging en de bereikbaarheid dé twee voornaamste locatiefactoren zijn 

voor het vestigen van een distributieactiviteit. Met locatie wordt niet enkel een geografische 

centrale locatie bedoeld, maar eveneens een locatie van waaruit een grote afzetmarkt met 

de beschikbare infrastructuur kan worden bediend. Een vlotte bereikbaarheid vereist een 

vlotte toegang tot havens, waterwegen, autowegen, spoorwegen en luchthavens. 
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Hoofdstuk 2 
Bedrijfsoverdracht en overname van 
ondernemingen 

1. Inleiding 

Het begrip „doorgroei‟ van ondernemingen roept vaak het beeld op van ondernemingen die 

hun innovatief, technologisch of commercieel potentieel op de binnenlandse en/of de buiten-

landse markt willen verzilveren en met het oog daarop een expansiestrategie ontwikkelen. 

Dit is slechts één – zij het niettemin één van de belangrijkste – mogelijke invalshoek om het 

begrip „doorgroei‟ te benaderen en te doorgronden. In het SERV-onderzoeksproject „door-

groei van ondernemingen‟ komt deze invalshoek uitgebreid aan bod, waarbij de klemtoon ligt 

op de zoektocht naar instrumenten, bestaande en nieuwe, die de financiële structuur en 

slagkracht van de Vlaamse onderneming kunnen versterken. Meer en meer wordt immers 

vastgesteld dat Vlaamse ondernemingen omwille van een gebrek aan financiële middelen ter 

realisatie van hun groeistrategie in buitenlandse handen overgaan. Daardoor verliest de 

Vlaamse economie steeds meer strategische beslissingsmacht en wordt zij voor investe-

ringsplannen en/of andere bedrijfsstrategieën steeds maar afhankelijk van buitenlandse 

moedervestigingen. 

Een andere invalshoek om het begrip „doorgroei‟ te analyseren is de thematiek van bedrijfs-

overdrachten. Deze invalshoek heeft betrekking op ondernemingen die om een of andere 

reden (zoals pensionering) een streep moeten/willen zetten onder de bedrijfsactiviteiten en 

waarvoor zowel vanwege de overlater als vanwege een potentiële overnemer belangstelling 

bestaat om de activiteiten te continueren. Het gaat daarbij vooral om kmo‟s. Zoals bij de an-

dere boven omschreven invalshoek van „doorgroei‟, zijn ook hier grote economische en soci-

ale belangen gemoeid. Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo‟s), d.w.z. ondernemin-

gen met minder dan 250 werknemers, hebben een groot aandeel in de Europese economie. 

Volgens de Europese Commissie telt de Europese Unie ongeveer 23 miljoen kmo‟s, die sa-

men goed zijn voor ongeveer 75 miljoen banen en 99% van alle ondernemingen. kmo‟s zijn 

bovendien een essentieel onderdeel van de Europese industrie, niet in het minst omdat ze in 

sommige bedrijfstakken (textiel, bouw, meubelen) tot 80% van de werkgelegenheid leveren. 

kmo‟s zijn daarnaast een belangrijke bron van ondernemersvaardigheden en innovatie en ze 

bevorderen de economische en sociale samenhang. 

De Europese bevolking veroudert en daarmee wordt de kans op bedrijfsoverdrachten steeds 

groter. Pensionering is en blijft nog steeds zeer vaak de reden van bedrijfsoverdrachten 

maar deskundigen hebben vastgesteld dat bedrijfsoverdrachten om andere persoonlijke re-

denen in aantal toenemen evenals de bedrijfsoverdrachten aan derden, buiten de familie. Er 

bestaat op Europees niveau een gebrek aan vergelijkbare gegevens over bedrijfsoverdrach-

ten, maar op basis van nationale onderzoeksgegevens wordt door de Europese Commissie 

geschat dat de eigendom van ongeveer 6,9 miljoen ondernemingen in de komende 10 jaar 

zal overgedragen worden. Dit impliceert dat ongeveer één derde van alle bedrijven de ko-
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mende tien jaar in andere handen zal overgaan. Naar aantal bedrijven vertaald komt dit neer 

op een jaarlijkse overdracht van 690.000155 kmo‟s, waarvan de helft met werknemers die 

goed zijn voor 2,8 miljoen banen en de andere helft ondernemingen zonder personeel (een-

manszaken). Deze schatting van de Europese Commissie krijgt bijval in de internationale 

wetenschappelijke literatuur. Het Oostenrijkse instituut voor kmo-onderzoek stelt dat 3 % van 

de Europese ondernemingen jaarlijks te maken krijgt met bedrijfsoverdracht156. Ook Vlaande-

ren ontsnapt niet aan de vergrijzingsgolf waardoor een (groot) aandeel bedrijven kan worden 

verwacht die de leiding dienen over te laten aan de volgende generatie (al dan niet in fami-

lieverband). Alhoewel de cijfers over België en Vlaanderen onvolledig zijn, zullen naar schat-

ting in Vlaanderen op basis van het Europees gehanteerd percentage van 3% jaarlijks onge-

veer 13.500157 bedrijven van eigenaar veranderen. Europa, en ook Vlaanderen, kan zich niet 

permitteren dat deze bedrijven verdwijnen door problemen met de overdracht. 

Bedrijfsoverdrachten zijn complexe en ingewikkelde processen die soms mislukken. Dat kan 

leiden tot de ondergang van op zich gezonde bedrijven, met alle verlies van werkgelegen-

heid van dien. Het valt niet te ontkennen dat in een groeiende, innoverende economie niet 

elk bedrijf kan worden overgedragen; het is onvermijdelijk dat een zeker percentage van de 

oude ondernemingen de poorten zal moeten sluiten en plaats moet maken voor nieuwko-

mers. Een groot aantal bedrijven echter gaat in de overdrachtsfase kopje onder, niet omdat 

ze niet levensvatbaar zouden zijn, maar omdat de overdracht gebrekkig is voorbereid. Door 

mislukte overdrachten gaat economisch kapitaal verloren in de vorm van gespecialiseerde 

kennis, aangeknoopte contacten en andere vormen van immateriële activa. Ook leiden ze tot 

een waardevermindering van de materiële activa, die niet langer deel uitmaken van een ac-

tieve onderneming. Mislukte bedrijfsoverdrachten resulteren m.a.w. in het verlies van banen 

en zijn schadelijk voor de economische groei. 

In het verleden werden ondernemingen gewoonlijk binnen de familie overgedragen van ou-

ders op kinderen. Dit komt nog steeds vaker voor dan andere vormen van overdracht (zoals 

management buy-outs of verkopen aan derden), maar het aantal overdrachten aan derde 

partijen neemt toe. Het is daarom van toenemend belang om een situatie te scheppen waar-

in potentiële kopers en verkopers elkaar makkelijker kunnen vinden en de overdracht van het 

eigendom van kleine ondernemingen op succesvolle wijze wordt ondersteund. Een efficiënt 

economisch beleid dient er dus op gericht te zijn om zoveel mogelijk knelpunten en barrières, 

die het overdrachtsproces kunnen belemmeren, te elimineren. 

Gelet op het sociaaleconomisch belang wordt in dit luik van het SERV-onderzoeksproject 

dieper ingegaan op de problematiek van bedrijfsoverdrachten. 

                                                

155  Europese Commissie (2006), Verslag van de Expertgroep, Overnameplatformen – bevordering van transpa-
rante beurzen voor de overdracht van ondernemingen in Europa, Brussel, Europese Commissie, mei 2006. 

156  I. Mandl, (2004), Business transfers and successions in Austria, Vienna, KMU Forschung Austria. 

157  Hans Crijns, Sabine Vermeulen (2007), Het Europees overnamebeleid: een balans voor Vlaanderen, Onder-
zoek uitgevoerd door Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Leuven / Gent, Vlerick 
Leuven Gent Managementschool, April 2007. 



Advies doorgroei van ondernemingen 

 192 

2. Synthese 

2.1. Doorgroeien via succesvolle 

bedrijfsoverdrachten 

De Europese bevolking veroudert en dit geldt ook voor de populatie van ondernemers. De 

kans op bedrijfsoverdrachten wordt daardoor steeds groter. De Europese Commissie schat 

dat de eigendom van ongeveer 6,9 miljoen ondernemingen in de komende 10 jaar overge-

dragen worden. Jaarlijks zal 3% van de Europese ondernemingen te maken krijgen met be-

drijfsoverdracht. Ook Vlaanderen ontsnapt niet aan de vergrijzingsgolf. Op basis van het Eu-

ropees gehanteerd percentage van 3% zullen in Vlaanderen jaarlijks ongeveer 13.500 

ondernemingen van eigenaar veranderen. 

Leeftijd vormt echter niet alleen een reden voor overdracht. Jongere ondernemers zijn meer 

geneigd hun onderneming om persoonlijke redenen (zoalsgezinssituatie) te verkopen en ze 

wisselen vaak tussen werken als zelfstandige en werken in loondienst (verandering van be-

roep) of richten misschien achtereenvolgens een aantal bedrijven op (serieel ondernemer-

schap). Ook kan een wijziging van de concurrentiesituatie (veranderende markten, nieuwe 

producten, nieuwe distributiekanalen,…) een overdracht van de onderneming in de hand 

werken. 

Ondernemingen die om een of andere reden (zoals pensionering) een streep moeten/willen 

zetten onder de bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen grote sociale en economische belan-

gen. Veelal betreft het kmo‟s, in het bijzonder familiebedrijven. Het overnemen van een be-

staande onderneming kan een aantal voordelen hebben ten opzichte van het opstarten van 

een volledig nieuwe onderneming. Er is al een productieapparaat, een uitgebouwde klanten-

basis, een goede reputatie, ervaren werknemers,… Hoewel niet door alle onderzoek een-

drachtig onderschreven, gaat de Europese Commissie ervan uit dat een overgelaten onder-

neming meer kans op slagen heeft dan een nieuwe onderneming. Bovendien zou een groter 

aantal geslaagde bedrijfsoverdrachten een direct positief effect hebben op de Europese eco-

nomie. In bestaande ondernemingen blijven gemiddeld vijf banen behouden, terwijl een star-

tende onderneming gemiddeld twee banen oplevert. 

Europa, en ook Vlaanderen, kan zich niet permitteren dat deze bedrijven verdwijnen door 

problemen met overdracht. Hierdoor dreigt immers economisch kapitaal (kennis, gevestigde 

contacten, andere immateriële activa, werkgelegenheid) verloren te gaan met nefaste gevol-

gen voor de economische groei. Doorgroei in deze betekent dan ook dat de overlater er op 

een vlotte en efficiënte manier in slaagt een overnemer te vinden voor zijn onderneming zo-

dat de bedrijfsactiviteiten kunnen gecontinueerd worden. Dit is geen sinecure. Bedrijfsover-

dracht is een zeer complex proces waarin tal van juridische, fiscale, financiële, organisatori-

sche, administratieve en last but not least emotionele horden moeten genomen worden. Dit 

vergt dan ook een tijdige en grondige voorbereiding. De ondernemers zijn zich vaak hiervan 

niet bewust en beginnen te laat met een bewuste en goed doordachte overdracht van de 

onderneming. Daardoor dreigen waardevolle ondernemingen verloren te gaan. De overheid 

kan door sensibilisering en een adequaat flankerend beleid ertoe bijdragen dat meer be-

drijfsoverdrachten een succesvol verloop kennen. Daartoe dienen zoveel mogelijk knelpun-

ten en barrières, die het overdrachtsproces belemmeren, te worden geëlimineerd. 



Advies doorgroei van ondernemingen 

 193 

2.2. Bedrijfsoverdracht als proces en mogelijke 

barrières 

Een bedrijfsoverdracht is een proces dat in verschillende fasen opgedeeld kan worden. 

Veelal wordt onderscheid gemaakt tussen volgende fasen: de oriëntatie, de voorbereiding, 

de overdracht en de nazorg. 

In de oriëntatiefase wordt aandacht besteed aan het continuïteitsvraagstuk en de opvolgings-

richting. De ondernemer dient in de eerste plaats voor zichzelf uit te maken of de onderne-

ming nog een toekomst kan hebben zonder hem. Is hij van oordeel dat dit het geval is, dan 

moet hij uitmaken wie zal kunnen instaan voor de opvolging van zijn onderneming. Hiervoor 

bestaan verschillende alternatieven: opvolging door kinderen, opvolging binnen de familie (al 

dan niet van leiding en eigendom), management buy-out, management buy-in, investors buy-

in, overname, samengaan met derden (fusie). De ondernemer kan ook van oordeel zijn dat 

sluiting van het bedrijf (liquidatie) de beste oplossing is. In de voorbereidingsfase wordt aan-

dacht besteed aan het technisch mogelijk maken van het door de ondernemer gewenste 

opvolgingsalternatief. Belangrijke aspecten die in de voorbereidingsfase moeten worden uit-

gewerkt, zijn de waardering van het bedrijf, het ondernemingsplan en de vermogensstruc-

tuur. In de overdrachtsfase worden de fiscale, juridische, financiële en bedrijfskundige struc-

tuur aangepast aan de nieuwe situatie. De nazorgfase heeft zowel betrekking op het bedrijf 

en de opvolger als op de overlater. Deze laatste zal een zinvolle invulling moeten geven aan 

het nieuwe leven zonder bedrijf. Eventueel kan dit nog als adviseur van de nieuwe onderne-

mer. Bedrijfsmatig zal moeten bekeken worden of de ontwikkeling van het bedrijf en de op-

volger stroken met het ondernemingsplan en overige verwachtingen. 

De diverse fasen van een bedrijfsoverdracht tonen aan dat bedrijfsoverdrachten complexe 

processen zijn, waarbij talloze problemen moeten overwonnen worden. Eén daarvan is bij-

voorbeeld het verkoopklaar maken van de onderneming door het doorvoeren van een aantal 

herstructureringen (ordentelijke boekhouding, transparante juridische en eigendomsstruc-

tuur, de nodige vergunningen). Of nog de correcte waardering van de onderneming. Onder-

nemers beschouwen hun onderneming vaak als hun levenswerk en kennen er een emotio-

nele waarde aan toe, waarvoor de overnemer niet wil betalen. Of ze overschatten ze het 

winstpotentieel van hun onderneming en onderschatten de alternatieve mogelijkheden van 

potentiële overnemers. En altijd loert het psychologisch-emotionele aspect om de hoek. 

Emoties kunnen de intentie om daadwerkelijk over te dragen aan het wankelen brengen. 

Psychologische problemen kunnen tevens het overdrachtsproces bemoeilijken of vertragen. 

Doordat de ondernemer zich emotioneel verbonden voelt met de onderneming, kan hij zich 

er maar schoorvoetend van losmaken en schuift hij bepaalde beslissingen voor zich uit. Dit 

doorkruist vaak een vlekkeloze voorbereiding van de overdracht. 

2.3. De rol van de overheid 

Gelet op hun sociaaleconomisch belang figureren de bedrijfsoverdrachten de laatste jaren 

steeds meer prominent op de beleidsagenda‟s van de diverse overheden (Europees, natio-

naal, regionaal). 

Europa buigt zich reeds 1993 over de thematiek van bedrijfsoverdrachten. De basis voor het 

Europees beleid wordt vastgelegd in een mededeling van 1994 betreffende de overdracht 
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van ondernemingen. De wettelijke, fiscale, financiële en ondersteunende actielijnen in deze 

mededeling vormen doorheen de jaren het referentiekader waartegen de beleidsinspannin-

gen van de lidstaten worden afgewogen. In een mededeling van 14 maart 2006 stelde de 

Europese Commissie vast dat de implementatiegraad van de aanbeveling van 1994 slechts 

65% bedroeg voor de EU-25. Volgens de Commissie dienden vooral de inspanningen op het 

vlak van bewustmaking en passende belastingvoorschriften te worden opgedreven. Tevens 

werd in de mededeling de aandacht gevestigd op een aantal goede wettelijke, fiscale, finan-

ciële en ondersteunende praktijken in de EU-lidstaten. In de Small Business Act van juni 

2008 vestigt de Commissie in het kader van het eerste beginsel de aandacht erop dat de 

overdracht van een bedrijf op dezelfde wijze moet ondersteund worden als het starten van 

een nieuw bedrijf. 

De Europese beleidsacties hebben op federaal en Vlaams niveau over het algemeen goede 

navolging gekregen. België/Vlaanderen is inzake de uitvoering van het Europese beleid één 

van de betere leerlingen van de klas. De Vlaamse overheid heeft bovendien van de onder-

steuning en de facilitering van bedrijfsoverdrachten een actueel beleidsaandachtspunt ge-

maakt. Dit wordt geëxpliciteerd in onder meer het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014, de 

beleidsnota Economie 2009-2014, de beleidsbrief Economie 2010-2011, het Vlaams Her-

vormingsprogramma Europa 2020 en het Operationeel Programma „Doelstelling Regionaal 

Concurrentievermogen en Werkgelegenheid‟ Vlaanderen 2007-2013. De Vlaamse regering 

is thans bezig met het implementeren van de beleidsintenties. Zij heeft een Masterplan voor 

opvolging en overname ontplooid, waarin een geïntegreerd beleid wordt ontwikkeld dat erop 

gericht is om de bedrijfscontinuïteit van bestaande ondernemingen door generatiewisseling 

of overname te stimuleren en in goede banen te leiden. Met het Masterplan wil de Vlaamse 

regering vooral interveniëren in de oriëntatie/informatiefase en de voorbereidingsfase. De 

voorziene acties hebben dan ook betrekking op bewustmaking, informatieverstrekking en 

begeleiding. De Vlaamse regering ondersteunt ook een aantal proefprojecten die inspelen op 

het gegeven dat een generatiewisseling tijdig moet worden voorbereid. Hieruit worden een 

aantal praktische tips gedistilleerd met betrekking tot de ondersteuning van de professionali-

sering van de bedrijfsstructuren. Tenslotte heeft de Vlaamse overheid de opdracht gegeven 

om beleidsrelevant onderzoek uit te voeren met betrekking tot bedrijfsoverdrach-

ten/overnames. 

Dit betekent niet dat er geen verbeteringen meer mogelijk zijn. Door het federale/Vlaamse 

beleidskader te vergelijken met de best practices van de EU-lidstaten kan afgeleid worden 

waarin op Vlaams niveau nog vooruitgang kan geboekt worden. Het is van belang deze bui-

tenlandse succesvoorbeelden op te sporen, te analyseren en na te gaan of en hoe ze het 

Vlaamse systeem kunnen optimaliseren. 

3. Informatiedossier 

3.1. Proces van een bedrijfsoverdracht 

Bedrijfsoverdracht is een veelomvattend proces, waarbij financiële, juridische, fiscale, orga-

nisatorische en ook emotionele aspecten aan bod komen. Veel ondernemers onderschatten 

dan ook de duur van het overdrachtsproces. Een bedrijfsoverdracht is immers geen gebeur-

tenis of statisch gegeven maar een proces dat in verschillende fasen kan opgedeeld worden. 

Tevens zijn er alternatieven van bedrijfsoverdracht waaruit de overdrager kan kiezen. 



Advies doorgroei van ondernemingen 

 195 

Hieronder worden beknopt de alternatieven en fasen van bedrijfsoverdracht behandeld. 

3.1.1. Vormen van bedrijfsoverdracht 

De overdracht van een onderneming bestaat uit twee verschillende trajecten: de opvolging 

van de leiding en de overdracht van de eigendom. Beide trajecten omvatten weliswaar twee 

totaal verschillende processen, maar de processen beïnvloeden elkaar wel degelijk. De pro-

cessen kunnen bovendien gelijktijdig optreden, hetgeen in ruim de helft van de overdrachten 

binnen de familie het geval is158. Bij overdrachten aan niet-familieleden ligt dit percentage nog 

een stuk hoger. 

De opvolging in leiding hoeft niet per definitie samen te vallen met de overdracht van eigen-

dom. Voor de opvolging in leiding heeft de ondernemer een beperkt aantal alternatieven. 

Naast de keuze voor familieleden kan hij ook een interim manager of een externe manager 

kiezen. Uiteraard kan het bedrijf ook geheel of gedeeltelijk worden verkocht, maar dan wordt 

de eigendom in ieder geval (gedeeltelijk) overgedragen. Het belang van een goed geplande 

eigendomsoverdracht mag niet onderschat worden. Het niet of slecht voorbereiden van de 

eigendomsoverdracht kan tot vele ongewenste effecten leiden, bijvoorbeeld aandelenver-

snippering, conflicten tussen kinderen, onbedoelde schenkingen en vermogensverliezen. 

Een eigendomsoverdracht is echter geen evidentie. Een belangrijke kwestie is namelijk wie 

van de kinderen in aanmerking komen voor eigendom in het bedrijf. Moet alleen de opvolger 

in leiding de eigendom verwerven of geldt dit voor alle kinderen? Bij bedrijfsoverdracht kun-

nen vaak niet alle kinderen gelijk behandeld worden. Vooral bij opvolging in leiding dient de 

meest geschikte opvolger te worden gekozen. Bij overdracht van eigendom kiezen veel on-

dernemers er echter voor om het rechtvaardigheidsprincipe te laten spelen en om alle kin-

deren eigendom te laten verwerven159. Een gevolg van het rechtvaardigheidsprincipe is wel 

dat de groep eigenaren uitbreidt. Deze eigenaren kunnen hun rol verwarren en zich actief 

met de bedrijfsvoering willen bezighouden. Dit kan de bestuurbaarheid van de onderneming 

in gedrang brengen. Soms worden dan ook eigendom en zeggenschap in een onderneming 

gesplitst via de certificering van aandelen, teneinde de bestuurbaarheid van het bedrijf te 

garanderen. Certificaathouders krijgen dan alleen de (economische) eigendom van de on-

derneming, terwijl de zeggenschap in handen wordt gegeven van een speciaal daartoe in het 

leven geroepen Stichting Administratiekantoor. Certificaathouders hebben slechts specifiek 

in de wet geregelde rechten. Met een Administratiekantoor wordt geregeld dat de zeggen-

schap in handen komt –of al is gegeven – van het bestuur van de stichting. In dit bestuur 

kunnen verschillende personen zitting nemen. In eerste instantie vormt de ondernemer vaak 

het bestuur. 

Indien een ondernemer zijn bedrijf wil overlaten, is opvolging door de kinderen een mogelijke 

optie. Er zijn echter meer alternatieven dan de kinderen. In onderstaande figuur staan de 

belangrijkste overdrachtsvormen. 

Allereerst is het mogelijk dat zowel de eigendom als de leiding in de familie blijven. In de 

meeste gevallen is dat ook zo. De overdracht van de leiding aan een niet-familielid terwijl het 

bezit in de familie blijft, gebeurt veel minder. Vooral wanneer binnen de familie geen geschik-

                                                

158  Roberto H. Flören, Sharda S. Nadram (2007), Bedrijfsoverdracht in het MKB: een nieuwe stap voor de onder-
nemer, MKBnext, Nyenrode Business Universiteit, 2007. 

159  Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (2007), Praktijkhandleiding bedrijfsoverdracht. 
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te kandidaat beschikbaar is, zal dit alternatief spelen. Er zijn ook situaties waarin de leiding 

tijdelijk door derden van de ondernemer wordt overgenomen. Kinderen die potentieel opvol-

ger zijn, zijn nog te jong of hebben niet de ervaring die nodig is voor het leiden van het be-

drijf. Vaak wordt in deze situatie gesproken van een tussenpaus. 

 

Figuur 15: Verschillende overdrachtsvormen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Roberto H. Flören, Sharda S. Nadram, Nyenrode Business Universiteit (2007), Bedrijfsoverdracht in het MKB: een nieuwe 

stap voor de ondernemer, MKBnext, 2007. 

 

Het tweede deel van Figuur 15 betreft de overdracht aan derden. Veel voorkomende opties 

voor bedrijfsoverdracht zijn een management buy-out (MBO) of een management buy-in 

(MBI). Bij een MBO wordt de opvolging gevonden binnen de leiding van de eigen onderne-

ming. Overdrachten in de vorm van een MBO komen ook regelmatig voor als bedrijfsonder-

delen worden afgestoten, die in verzelfstandigde vorm worden voortgezet door de desbetref-

fende managers, terwijl de afstotende onderneming zich weer op haar kernactiviteiten 

concentreert. Als de overdracht van leiding en eigendom voor een belangrijk deel geschiedt 

aan derden, dan is er sprake van een MBI. In dergelijke situaties wordt het management van 

de onderneming van buitenaf versterkt. In vele gevallen gaat dit gepaard met een aandeel in 

de eigendom van het bedrijf. 

overdracht 

Overdracht familie 

Familie eigendom en leiding 

Familie eigendom 

Overdracht derden 

MBO 

MBI 

Investors buy-in 

Overname 

Samengaan met derden 

Sluiten bedrijf 
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Bij een investors buy-in ligt de nadruk niet op het aantrekken van management, maar op het 

aantrekken van financieringscapaciteit. Dit kan zowel in de vorm van eigen vermogen door 

middel van de uitgifte van aandelen in de onderneming, als ook in de vorm van vreemd ver-

mogen door het aantrekken van vreemd vermogen. De partij die optreedt als investeerder zal 

doorgaans in meer of mindere mate invloed op de beslissingen van de onderneming willen 

uitoefenen. Dit kan zij bereiken door plaats te nemen in het management van het bedrijf. 

Als de leiding en de eigendom van het bedrijf volledig worden overgedragen aan werkne-

mers of derden, is feitelijk geen sprake meer van een MBO of een MBI, maar van een over-

name. De overnemende partij kan bestaan uit één persoon of enkele personen, maar kan 

ook een ander (familie)bedrijf zijn. 

Uit de combinatie van de hiervoor beschreven eerste en tweede vorm van opvolging ontstaat 

de derde vorm: het samengaan met derden, veelal in de vorm van een fusie. In deze situatie 

hebben de partijen die samengaan veelal een vergelijkbare omvang. Verder zal het geza-

menlijke management van de gecombineerde onderneming evenwichtig zijn samengesteld 

uit het management van de beide rechtsvoorgangers. Als een van beide partijen substantieel 

meer invloed heeft in de nieuwe combinatie, dan is feitelijk geen sprake van het samengaan 

van twee ondernemingen (fusie) maar van een overname van de een door de ander. 

Het laatste alternatief is de sluiting van het bedrijf. Alle activiteiten worden gestaakt, alle ver-

plichtingen worden voldaan en het bedrijfspand wordt verkocht. 

Uit bovenstaande blijkt dat een ondernemer een aantal alternatieven heeft. Het uiteindelijk 

gekozen alternatief heeft consequenties zowel voor de ondernemer als voor het bedrijf. In 

onderstaande tabel worden een aantal alternatieven en de consequenties weergegeven. 

 

Tabel 51: Nyenrode Business Universiteit, verschillende verkoopmogelijkheden en de 

consequenties voor de overdrager 

Alternatief be-

drijfsoverdracht 

verkoopopbrengst Behouden identi-

teit 

Betrokkenheid 

overdrager 

Familie Laag Groot Groot 

MBO Gemiddeld Minder groot Minder groot 

MBI Gemiddeld Minder groot Minder groot 

Ander bedrijf Hoog Klein Klein 

Investors buy-in Hoog Klein Klein 

Sluiten bedrijf nihil niet niet 

 

3.1.2. Fasen in overdrachtsproces 

In het overdrachtsproces kunnen volgende belangrijke fasen onderscheiden worden: 

 Oriëntatie 

 Voorbereiding 
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 Overdracht 

 Nazorg. 

Elke fase kent haar eigen vraagstukken en aandachtspunten. De tijd die per fase genomen 

dient te worden, verschilt per bedrijf en per ondernemer. Toch dient als stelregel dat het 

overdrachtsproces veelal (veel) langer duurt dan de ondernemer van tevoren inschat. 

3.1.2.1. Oriëntatiefase 

Tijdens deze fase moet aandacht worden besteed aan het continuïteitsvraagstuk en de op-

volgingsrichting. Ook al hoeft er nog niets beslist te worden, toch is deze eerste fase essen-

tieel voor het succes van het gehele opvolgingsproces. De ondernemer zal zich moeten 

gaan realiseren wat de toekomst van het bedrijf is zonder zijn aanwezigheid. Bestaat het 

bedrijf dan nog wel? Ofwel is er een bedrijf zonder de huidige ondernemer? Dit is de conti-

nuïteitsvraag. Indien de ondernemer beide vragen met “ja” beantwoordt dan zal hij actie 

moeten ondernemen. Hierbij kan de ondernemer een kwetsbare periode ingaan omdat de 

ondernemer het bedrijf moet loslaten, terwijl een opvolger moet gevonden worden die zich 

gaat inwerken. Deze fase wordt door ondernemers vaak uitgesteld, omdat dit de eerste stap 

betekent van het einde van de ondernemersloopbaan. 

In de oriëntatiefase moet ook een keuze gemaakt worden voor de opvolgingsrichting. Al in 

deze fase is het belangrijk om te overwegen of verkoop buiten de familie een optie is. Als de 

voorkeur bestaat voor opvolging binnen de familie zullen potentiële kandidaten moeten wor-

den gepolst over hun wensen. In deze fase is het nog niet belangrijk om definitieve keuzen te 

maken, maar wel moet aandacht besteed worden aan de eventuele haalbaarheid en wense-

lijkheid van de verschillende alternatieven. Hierbij dient de ondernemer zich te realiseren dat 

elke opvolgingsrichting zijn eigen aandachtspunten en benodigde maatregelen kent. 

Om teleurstellingen vroegtijdig te voorkomen, kan enkel jaren voor de geplande overdracht 

een indicatieve waardebepaling worden uitgevoerd. Bovendien kan gedacht worden aan een 

ondernemingsplan gericht op het verkoopklaar maken van het bedrijf. De volgende aspecten 

kunnen daarbij in rekening worden gebracht: 

 Wat wordt verkocht (beschrijving van de ondernemingsdelen die worden overgedra-
gen)? 

 Voor wanneer staat de voorgenomen verkoop gepland? 

 In hoeverre zijn er gegadigden binnen familie en/of bedrijf beschikbaar? 

 Welke interne functies en/of activiteiten zijn kritisch voor de continuïteit? 

 In hoeverre is het bedrijf afhankelijk van leveranciers en afnemers? 

 Op welk moment moet worden geïnvesteerd in productinnovatie? 

 Welke andere investeringen worden verwacht; en op welke termijn? 

 Wat zijn de externe factoren die de exploitatie van de onderneming kunnen beïnvloe-
den? 

 Wat is, afhankelijk van de te treffen maatregelen, een indicatieve waarde voor het be-
drijf? 

 Hoe verhoudt die waarde zich tot de inkomensbehoefte van de verkoper na de ver-
koop? 

Des te eerder een dergelijk onderzoek plaatsvindt, des te meer tijd er nog is om bij te sturen. 

Vroegtijdige voorbereiding van de bedrijfsoverdracht is dan ook zinvol. 
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Schematisch behelst deze fase volgende subfases en bijhorende acties en stappen: 

 

Tabel 52: Oriënteringsfase 

Fasen Acties/stappen 

Bewustwording en oriëntatie A. Informatie inwinnen 

B. Seminars e.d. bijwonen 

C. Oriënterende gesprekken met adviseurs voeren 

D. Juiste juridische en fiscale structuur bepalen 

E. Persoonlijke doelstellingen bepalen 

 

3.1.2.2. Voorbereidingsfase 

In de voorbereidingsfase wordt de ingeslagen weg uit de oriëntatiefase nader uitgewerkt. 

Hoofdzakelijk dient aandacht te worden besteed aan het technisch mogelijk maken van het 

door de ondernemer gewenste opvolgingsalternatief. Belangrijke aspecten die moeten wor-

den uitgewerkt in de voorbereidingsfase zijn de waardering van het bedrijf, het onderne-

mingsplan en de vermogensstructuur. 

Het ondernemingsplan verdient in de oriëntatiefase de nodige aandacht. Indien bijvoorbeeld 

een nieuwe generatie van de familie als opvolger wordt beoogd, dan is het van belang dat zij 

in een ondernemingsplan haar visie op de strategie en continuïteit van het bedrijf geeft. Het 

ondernemingsplan geeft onder meer aan welke investeringen nodig zijn en welke kasstro-

men vrij komen. Voorts kan een ondernemingsplan dienen ter onderbouwing van een even-

tuele aanvraag van bankkrediet. Tenslotte kan een ondernemingsplan richting geven aan de 

opvolgers in de eerste jaren waarin zij zelfstandig beslissingen moeten nemen. 

Ook de vermogensstructuur dient in de voorbereidingsfase aan de orde te komen. Belangrijk 

is dat in de voorbereidingsfase duidelijk wordt wie de verschillende kapitaalverschaffers zijn 

en wat hun rol is bij het bedrijf na de opvolging. Ook dient aandacht te worden besteed aan 

de rechtvaardige behandeling van eventuele kinderen die geen eigendom verwerven in het 

bedrijf. 

Schematisch kunnen in deze fasen volgende subfasen en bijhorende acties/stappen onder-

scheiden worden: 

 

Tabel 53: Voorbereidingsfase 

Subfasen Acties/stappen 

1. Voorbereiding en commu-

nicatie 

A. Emoties bespreekbaar maken 

B. Juridische en fiscale structuur optimaliseren 

C. Het bedrijf verkoopklaar maken (bedrijfsscan) 
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2. Planning A. Een overdrachtsplan opstellen 

3. Uitvoering van het plan A. Waarde (vraagprijs) van onderneming bepalen 

B. Juridische aspecten (aansprakelijkheid) beoordelen 

C. Informatiememorandum opstellen 

D. Kandidaten inventariseren 

E. Kandidaten benaderen 

F. Met potentiële koper(s) kennismaken 

G. Informatie verstrekken 

H. Onderhandelingen voeren 

I. Financieel toekomstplan opstellen 

 

3.1.2.3. Overdrachts- en nazorgfase 

Dit is de fase waarin de ondernemer zich terugtrekt en de nieuwe generatie of externen de 

leiding zullen overnemen. Ook dit is voor tal van ondernemers veelal een moeilijke emotione-

le fase. 

In de overdrachtsfase worden de fiscale, juridische, financiële en bedrijfskundige structuren 

aangepast aan de nieuwe situatie. 

De nazorgfase heeft zowel betrekking op het bedrijf en de opvolger als op de vertrokken 

overdrager. De invulling van het nieuwe leven zonder bedrijf valt niet iedere overdragende 

ondernemer gemakkelijk. Anderen zijn echter in staat om in goede harmonie met de opvol-

gers op te trekken en als adviseur de nieuwe ondernemer bij te staan. Gedurende de na-

zorgfase zal bedrijfsmatig moeten worden bezien of de ontwikkelingen van het bedrijf en de 

opvolger stroken met het ondernemingsplan en overige verwachtingen. Waar nodig en mo-

gelijk dient bijgestuurd te worden, daar eventuele financiers, maar ook medewerkers, klanten 

en leveranciers nadrukkelijk letten op de opvolger. 

Ook in deze fase kunnen subfasen en bijhorende acties/stappen onderscheiden worden: 

 

Tabel 54: overdrachts- en nazorgfase 

Subfasen Acties/stappen 

1. Feitelijke overdracht en 

het contract 

A. Intentieverklaring bespreken en opstellen 

B. Afgesproken prijs met fiscus afstemmen 

C. Afspraken maken over betrokkenheid na afscheid 

D. Afspraken maken over HRM-aspecten medewerkers 

E. Due diligence onderzoek laten uitvoeren 

F. (juridische) koopovereenkomst laten opstellen 

G. Personeel informeren 
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H. Contract(en) ondertekenen 

I. Eventueel financieel toekomstplan bijstellen 

2. Nazorg na het afscheid A. Het afscheid van het bedrijf organiseren 

B. Relaties informeren 

C. Bewust invulling vrije tijd inhoud geven 

D. Financieel plan concretiseren 

 

3.2. Tendensen en problemen bij 

bedrijfsoverdrachten 

3.2.1. Tendensen 

Bedrijfsoverdrachten zijn nog steeds zeer vaak het gevolg van pensionering van de onder-

nemer. Pensionering is echter slechts één reden voor de overdracht van bedrijven. Redenen 

voor een eerdere overdracht zijn andere persoonlijke beslissingen (vervroegde pensionering, 

verandering van beroep enz.), een zich wijzigende concurrentiesituatie (veranderende mark-

ten, nieuwe producten, nieuwe distributiekanalen enz.) of incidenten (scheiding, ziekte, dood 

enz.) die ook een belangrijke rol spelen. 

Daarnaast doen er zich evoluties voor die de aard van de overdrachten veranderen. De 

waarden en opvattingen van bedrijfseigenaars zijn onder invloed van culturele en maat-

schappelijke ontwikkelingen veranderd. Ondernemers uit de tijd vlak na de oorlog hadden 

hun bedrijven zelf opgebouwd. Jongere ondernemers hebben niet noodzakelijkerwijs dezelf-

de emotionele band met hun bedrijven. Ze zijn meer geneigd hun onderneming om persoon-

lijke redenen te verkopen en ze wisselen vaak tussen werken als zelfstandige en werken in 

loondienst of richten misschien achtereenvolgens een aantal bedrijven op (serieel onderne-

merschap). Deze tendens om tijdens het werkzame leven meerdere bedrijven te bezitten, 

kan leiden tot een grotere bedrijfsdynamiek en innovatie. kmo-eigenaren hebben de neiging 

om zich de jaren voor hun pensionering minder in te spannen voor de ontwikkeling en uit-

breiding van hun onderneming. Daarom kan de toenemende tendens tot overdracht van be-

drijven voor de pensionering ertoe bijdragen dat veel potentieel niet verloren gaat en de 

waarde van de bedrijven niet zal verminderen. 

In de toekomst zullen ook meer bedrijven aan derden overgedragen worden. Door de ruime 

onderwijsmogelijkheden heeft de huidige jonge generatie meer mogelijkheden dan enkel het 

familiebedrijf voort te zetten. Bovendien hebben gezinnen minder kinderen, waardoor de 

kans om opvolgers binnen de familie te vinden kleiner wordt, te meer daar de steeds concur-

rerender omgeving hogere management- en ondernemersvaardigheden vereist. Het is ech-

ter niet eenvoudig een opvolger buiten de familie te vinden. De leeftijdsgroep die bij de op-

richting van bedrijven het meest actief is, zal de komende decennia kleiner worden. Daarbij 

komt nog de vaststelling dat minder dan de helft van de Europeanen als zelfstandige liever in 

loondienst wil werken. En ondanks de voordelen van een bedrijfsovername (bestaande pro-

ductiestructuur, klantennetwerk, gevestigde naam, enz.) willen zelfs diegenen die onderne-

mer willen worden liever een nieuw bedrijf opstarten. 
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Een aantal tendensen kunnen vastgesteld worden: 

 bedrijfsoverdrachten staan hoger op de beleidsagenda wegens het grote en stijgende 
aantal overdrachten in de komende tien jaar; 

 een toenemend aantal bedrijfsoverdrachten zal plaatsvinden buiten de familie aan der-
den; 

 een toenemend aantal ondernemers zal slechts voor een kortere periode, niet een le-
ven lang, in hetzelfde bedrijf blijven; 

  persoonlijke beslissingen (vervroegde pensionering, verandering van beroep, belan-
gen of gezinssituatie enz.) en een zich wijzigende concurrentiesituatie (veranderende 
markten, nieuwe producten, nieuwe distributiekanalen enz.) en niet alleen de leeftijd 
zullen een reden zijn voor overdracht. 

3.2.2. Problemen bij bedrijfsoverdrachten 

Bedrijfsoverdrachten duren lang en verlopen niet altijd soepel. Er kunnen zich diverse pro-

blemen voordoen bij de voorbereiding van bedrijfsoverdrachten. De aard en de intensiteit 

van deze problemen bij een bedrijfsoverdracht zijn bovendien afhankelijk van de grootte van 

de onderneming. 

3.2.2.1. De intentie om al dan niet effectief over te dragen 

Uit onderzoek van het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemen en Innovatie160 blijkt dat 

de allerbelangrijkste factor die maakt dat een onderneming al dan niet wordt overgedragen, 

de intentie is die de ondernemer heeft om haar over te dragen. Indien de intentie om over te 

dragen daadwerkelijk zeer groot is, is de waarschijnlijkheid dat dit ook effectief gebeurt 

eveneens groot. 

Toch wordt erop gewezen dat er steeds elementen kunnen verhinderen dat een onderne-

ming succesvol wordt overgedragen, ondanks goede intenties of een goede voorbereiding. 

Niet alle ondernemingen zijn immers overdraagbaar. Hoe groter bijvoorbeeld de onderne-

ming is, hoe groter de kans is dat ze wordt overgenomen. Kleine onrendabele ondernemin-

gen, in economisch minder aantrekkelijke sectoren zijn zeer moeilijk over te dragen. Deze 

activiteiten worden dan ook meestal stopgezet, eerder dan overgedragen. Naast economi-

sche leefbaarheid, worden ook ondernemingen die sneller groeien dan sectorgenoten vaak 

overgenomen. De concurrentiële positie in de sector kan dus de kansen op overdracht ver-

sterken of verzwakken. De sectorale en andere macro-economische barrières kunnen goede 

intenties in de kiem smoren. 

3.2.2.2. Emotionele problemen 

Een ander type probleem is psychologisch of emotioneel van aard. Veel ondernemers, met 

name degenen die hun eigen bedrijf zelf hebben opgericht en het gedurende een aantal ja-

ren hebben opgebouwd, kunnen zich maar schoorvoetend losmaken en de overdracht van 

hun bedrijf voorbereiden. Vaak beschouwt de eigenaar (overdrager) van de onderneming het 

                                                

160  Steunpunt Ondernemerschap (2007), Ondernemingen en Innovatie, Bedrijf te koop – overlaten en stopzetten 
in Vlaanderen, Jaarboek 2007. 
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bedrijf als zijn levenswerk. Het is dan ook waarschijnlijk dat hij een puur emotionele waarde 

aan het bedrijf toekent waarvan hij vindt dat die in zekere mate moet worden vergoed. De 

koper zal er echter niet willen voor betalen, omdat die waarde niet overgedragen kan wor-

den. Tot op zekere hoogte zal deze emotionele waarde bij de overdracht verloren gaan. Al-

leen als de overdrager een zekere betrokkenheid voelt met de overnemer, d.w.z. als de 

voorkeuren van de overnemer deels samenvallen met het prioriteitenkader van de verkoper, 

kan het verlies aan emotionele waarde worden beperkt. Een dergelijke betrokkenheid komt 

voor tussen ouder en kind, maar kan ook bestaan tussen eigenaar en koper. In dat geval 

dienen beide personen niet alleen op zakelijke wijze, maar ook op een emotionele, psycho-

logische basis met elkaar om te gaan. De eigenaar moet ervan overtuigd worden dat zijn 

bedrijf in goede handen komt. 

Psychologische problemen kunnen ertoe leiden dat de overdracht van kennis en vaardighe-

den zeer laat plaatsvindt, als het al gebeurt. Het gevolg is dat de overdracht vaak onvol-

doende is voorbereid. Dit is niet alleen van belang voor de ondernemer die het bedrijf over-

draagt, maar het beïnvloedt en beperkt ook de voorbereidingstijd voor de koper of de 

opvolger of hun naaste medewerkers Er zijn m.a.w. veel onzichtbare, “zachte” of emotionele 

problemen die een belangrijke rol spelen bij overdrachten, vooral wanneer het gaat om fami-

liebedrijven. 

Het gebrek aan planning en openheid kan heel ingrijpende, ernstige gevolgen hebben voor 

de continuïteit van het bedrijf in onverwachte situaties (ziekte, ongeval, overlijden). Dit is met 

name het geval in kleine bedrijven waar de ondernemer de volledige verantwoordelijkheid 

voor de firma op zich heeft genomen en er weinig plannen bestaan voor de toekomst van het 

bedrijf. Er kunnen ook problemen zijn als de overdragende ondernemer en de opvolger bei-

den verantwoordelijk zijn. 

Het belang van een tijdige voorbereiding kan dan ook niet genoeg benadrukt worden. Aan de 

eigenlijke wettelijke overdracht dienen heel wat stappen vooraf te gaan: doorgeven van ken-

nis van de zaak, het ontwikkelen van relaties tussen het nieuwe management en klanten, 

leveranciers, werknemers, enz. Bewustmaking en sensibilisering van ondernemers om de 

overdracht van hun bedrijf grondig en tijdig aan te vatten, zijn dus een must. 

3.2.2.3. Het complexe karakter van de bedrijfsoverdracht 

Een derde type probleem hangt samen met het complexe karakter van de bedrijfsoverdracht 

en met het feit dat de ondernemer geen ervaring heeft met of kennis heeft van de wijze 

waarop hij met deze situatie moet omgaan. De ondernemer weet niet altijd wie benaderd kan 

worden voor hulp of waar informatie te vinden is. Problemen die te maken hebben met de 

overdracht van kennis, behoren tot de mogelijke problemen die ondernemers vrezen. Hoe 

moeten zij de impliciete kennis overdragen aan de volgende generatie? Bovendien worden 

de overdracht van netwerken en relaties, de aarzeling om leidinggevende bevoegdheden te 

delen en de druk om de zaak succesvol te blijven leiden vaak beschouwd als potentiële pro-

blemen in een overdrachtssituatie. 

Tijdens de afwikkeling van de overdracht moeten er talloze problemen, vaak van emotionele 

en psychologische aard, worden overwonnen. Bedrijfsoverdrachten worden gekenmerkt door 

diverse belangrijke aspecten die geen rol spelen bij de verkoop (of schenking) van de mees-

te andere activa. In het verleden werden dergelijke problemen vermeden doordat onderne-

mingen gewoonlijk binnen de familie werden overgedragen. Binnen een familiesituatie met 

goede onderlinge verhoudingen, vertrouwen en gedeeld informatie over de onderneming 
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zelf, kon de economische overdracht van activa, kennis, zakelijke contacten en dergelijke 

vlot verlopen (alhoewel niet ontkend kan worden dat er gevallen zijn waarin verstoorde fami-

lierelaties de economische overdracht van een onderneming in gevaar brengen). 

De meeste ondernemingen zijn in vele opzichten uniek en waar de overdrager tevreden mee 

was, kan voor een potentiële koper of overnemer een probleem zijn. Zelfs indien men uitgaat 

van voor de hand liggende factoren als sector en omvang, kan het nog steeds moeilijk zijn 

om een potentiële koper te vinden in hetzelfde geografische gebied en op het juiste moment. 

Verreweg de meeste mensen die ondernemer willen worden, geven er de voorkeur aan zelf 

een bedrijf te willen beginnen in plaats van een bedrijf over te nemen. Het besluit om onder-

nemer te worden wordt niet enkel ingegeven door zuiver economische motieven (al kan dat 

misschien wel zo zijn als een onderneming wordt gestart bijvoorbeeld om te ontsnappen aan 

de werkloosheid). Zelfontplooiing en de wens om een idee tot uitvoering te brengen, spelen 

eveneens een bepaalde rol. Volgens de Eurobarometer FLASH-enquête uitgevoerd in 

2009161 begint 59% van de Europeanen liever een eigen bedrijf, terwijl 25% de voorkeur geeft 

aan de overname van een bestaande onderneming. Voor België bedragen deze percentages 

44 % versus 24%, terwijl 26% aangeeft in geen van beiden geïnteresseerd te zijn (Europees 

gemiddelde van niet-geïnteresseerden bedraagt 19%). Daar zijn twee redenen voor aan te 

geven. Om te beginnen kan iemand die een eigen bedrijf begint, het geheel naar eigen wens 

inrichten. De oprichter van een onderneming heeft meer vrijheid bij het maken van zakelijke 

keuzen en wat zijn persoonlijke behoeften en wensen betreft, kan hij bijvoorbeeld zelf bepa-

len waar het bedrijf wordt opgezet, bijvoorbeeld in de buurt van zijn woonplaats. De tweede 

reden is dat het opzetten van een nieuw bedrijf doorgaans goedkoper is dan een overname. 

Volgens schattingen is de investering bij een overname 60% hoger dan bij het opstarten van 

een onderneming162. 

Er bestaat meestal een aanzienlijke informatieasymmetrie tussen aanbieders en koper van, 

in het bijzonder kleinere bedrijven. De eigenaar kent de sterke en zwakke kanten van zijn 

bedrijf beter dan de potentiële overnemer. Dit wetende zal de overnemer weinig vertrouwen 

stellen in de informatie van de eigenaar. Een andere vertrouwens- en informatiekwestie is 

dat potentiële verkopers de verkoop van hun bedrijf meestal niet aan de grote klok willen 

hangen. Daardoor krijgen potentiële kopers vaak geen goed beeld van het te kopen bedrijf, 

hetgeen de contacten tussen verkoper en koper kan bemoeilijken. In de meeste gevallen kan 

een tussenpersoon een nuttige bijdrage leveren door de overdrager ervan te overtuigen dat 

een bepaalde hoeveelheid aan informatie noodzakelijk is om de contacten en verdergaand 

de overdracht te vergemakkelijken. Problemen op het gebied van informatieasymmetrie en 

vertrouwen zijn echter niet alleen van toepassing op de verhouding tussen potentiële kopers 

en verkopers, maar ook op de bemiddelende instellingen. Zo hebben personen die willen 

adverteren in verband met een internetbeurs soms geen vertrouwen in de instellingen die 

betrokken zijn bij het beheer van de databank. Veel ondernemers vrezen een gebrek aan 

vertrouwelijkheid als ze overeenkomen gegevens over hun onderneming in een advertentie 

te plaatsen. 

                                                

161  European Commission (2010), Entrepreneurship in the EU and beyond, A survey in the EU, EFTA-countries, 
Croatia, Turkey, the US, Japan, South-Korea and China, Analytical report, Flash Eurobarometer nr. 283, May 
2010. 

162  Europese Commissie (2006), Overnameplatformen, bevordering van transparante beurzen door de overdracht 
van ondernemingen in Europa, Verslag van de Expertgroep, mei 2006. 
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De complexiteit van een bedrijfsoverdracht is dusdanig dat veel ondernemers, in het bijzon-

der kmo‟s, aangewezen zijn op externe dienstverleners. Zeker kleinere bedrijven hebben 

geen of beperkte ervaring met bedrijfsoverdracht en het ontbreekt veelal aan stafmedewer-

kers die dit hiaat binnen het bedrijf kunnen opvangen. In voorlichtende en adviserende zin 

kan een groot aantal organisaties en instanties hierbij van dienst zijn (zoals Kamers van 

Koophandel, brancheorganisaties, accountants, banken, fiscalisten, notarissen, juristen, 

waarderingsexperten, bedrijvenmakelaars). Een externe adviseur kan advies geven op door-

gaans complexe problemen zoals de wetgeving over opvolging, belastingheffing, voorberei-

ding van het bedrijf op verkoop, bepaling van de prijs, enz. Nederlands onderzoek163 wijst uit 

dat naarmate de planning van een bedrijfsoverdracht normaal of intensief is, meer onderne-

mers een externe adviseur inhuren. Dit is ook het geval naarmate het overdrachtsproces 

langer dan 1 jaar duurt. Ook de toestand van het bedrijf net voor de overdracht is bepalend 

voor het inschakelen van een externe adviseur: hoe beter de toestand, hoe meer men ge-

neigd is zich te beroepen op een adviseur. Méér dan 50 % van de externe adviseurs wordt 1 

of meer jaar voor het overdrachtsproces ingeschakeld. 

3.2.2.4. De waardering van de onderneming en de financiering van 

de overname 

Veel ondernemers overschatten het winstpotentieel van hun onderneming en onderschatten 

de alternatieve mogelijkheden van potentiële overnemers. Voor de overdrager is het dan ook 

zaak uit te gaan van realistische verwachtingen, mede gebaseerd op het besef dat er na de 

overdracht meestal investeringen te wachten staan voor de overnemer. De overnemer moet 

dus niet alleen in staat zijn om de aankoopprijs te financieren, maar ook de extra investerin-

gen. 

De overschatting van de waarde van de eigen onderneming kan gelegen zijn in verschillende 

factoren. Er zijn ondernemers die tegen het einde van hun loopbaan investeringen voor zich 

uitschuiven, waardoor de afschrijvingen in de periode vóór de overdracht laag zijn en de net-

to winst relatief hoog. Niet alle verkopers houden bij hun waardering rekening met de nood-

zakelijke investeringen en daaruit voortvloeiende afschrijvingen en kapitaalslasten. Een on-

derneming is in beginsel niet meer waard dan wat kopers bereid zijn ervoor te betalen. De 

waardering van een onderneming door de koper hangt samen met zijn opportunity costs, dat 

wil zeggen het inkomen dat hij op een andere manier kan verwerven. Als het alternatief een 

even goed betaalde baan als werknemer is, waarom zou een potentiële koper dan geld beta-

len voor een bestaande onderneming? In de praktijk blijken ondernemers de opportunity 

costs van potentiële kopers te onderschatten, waardoor ze hun eigen onderneming sterk 

overwaarderen. 

De meest gebruikte financieringsbron is nog steeds de bancaire financiering, naast de eigen 

middelen van de overnemer. Het gaat daarbij niet om vreemd vermogen, maar om de in-

breng van risicodragend vermogen door de zelfstandige koper van het bedrijf. Het bankwe-

zen zal dergelijke inbreng niet zonder meer financieren. Banken hebben immers een voor-

keur voor zekerheden boven risico‟s. Vooral voor zelfstandigen kan dit problemen opleveren, 

waarop de overdracht uiteindelijk kan stranden. Daarnaast kan het behulpzaam zijn wanneer 

                                                

163  S.C. Oudmaijer, J. Meijaard (2006), De externe adviseur bij bedrijfsoverdrachten in het MKB, , Zoetermeer 
(NL), EIM, juni 2006. 
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de onderneming een vertrouwenwekkend ondernemingsplan kan voorleggen waaruit blijkt 

dat de onderneming voldoende cashflow zal genereren om aan de financiële verplichtingen 

te voldoen en waaruit blijkt dat de ondernemer ook zelf in belangrijke mate het onderne-

mingsrisico draagt. Overheidsmaatregelen, zoals achtergestelde leningen of (regionale) 

overheidswaarborgen voor bankkredieten, kunnen de financiering van de overdracht facilite-

ren. Het zijn vooral risicovolle dossiers of dossiers in risicovolle sectoren die dit soort over-

heidssteun krijgen. Alternatieve financieringsbronnen, zoals formeel risicokapitaal of financie-

ring van business angels, zijn minder van toepassing. 

3.2.2.5. Interne bedrijfsfactoren 

Zoals reeds gezegd, is het gemakkelijker om een economisch rendabele onderneming over 

te dragen. Indien de onderneming onvoldoende rendabel is, dient de onderneming eerst zo-

danig geherstructureerd te worden dat ze enigszins rendabel wordt. Het kan soms enkel ja-

ren duren vooraleer de vruchten van een dergelijke herstructurering worden geplukt. Van-

daar tevens het belang van een tijdige voorbereiding van een overdracht zodat ook de 

noodzakelijke herstructureringen tijdig kunnen worden geïnitieerd. 

Verder kunnen nog andere interne factoren worden geïdentificeerd, die een overdracht be-

lemmeren zoals: 

 een onvolledige of onnauwkeurige boekhouding; 

 een complexe juridische en eigendomsstructuur, met mogelijke een verstrengeling van 
het ondernemings- en privévermogen; 

 fiscale of sociaalrechtelijke geschillen; 

 niet in het bezit zijn van de nodige vergunningen. 

Deze belemmeringen dient een onderneming aan te pakken vooraleer het effectieve over-

drachtsproces wordt gestart. Het wegnemen van deze belemmeringen en het transparant 

maken van het bedrijf kan tevens enkele jaren in beslag nemen. Het succesvol overdragen 

vergt dan ook vaak een inspanning van de overlater. 

3.2.2.6. Nationale/regionale wetgeving 

Een ander obstakel wordt gevormd door de nationale wetgeving, met name het vennoot-

schapsrecht, het belastingstelsel en de administratieve formaliteiten. Voorbeelden van dit 

soort problemen zijn successie- en schenkingsrechten, financiën, problemen die de wijziging 

van de rechtsvorm van een bedrijf belemmeren op het moment dat er voorbereidingen wor-

den getroffen voor de overdracht, en problemen die de continuïteit van personenvennoot-

schappen belemmeren, als een van de vennoten sterft of met pensioen gaat. Vanuit fiscaal 

oogpunt is er een groot verschil tussen de overdracht van een eenmanszaak en een ven-

nootschap (haar aandelen) of een activa verkoop van deze aandelen. Het fiscale kosten-

plaatje kan een invloed hebben op de uiteindelijke overdrachtsprijs. Dit alles kan de onder-

handelingen bemoeilijken en soms zelfs verhinderen. 

Ook met de milieuwetgeving moet bij overdrachten rekening worden gehouden. Voor een 

overnemer is het van het grootste belang dat hij nagaat of de bestaande milieuvergunning 

wel alle activiteiten dekt die het bedrijf uitoefent. Wanneer dit niet het geval is, kan hij best 

nagaan of er een aangepaste milieuvergunning kan worden bekomen. Tevens dient de over-

nemer na te gaan of de nodige stedenbouwkundige vergunningen en bodemattesten kunnen 

worden voorgelegd. Tenslotte moet ook gewaakt worden over de naleving van de arbeids-
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rechtelijke verplichtingen bij de overdracht aan een onderneming die onder een ander paritair 

comité thuishoort. 

3.2.2.7. De rol van de ondernemingsdimensie 

De problemen die bij een bedrijfsoverdracht spelen, zijn ook afhankelijk van de grootte van 

het bedrijf. Bij de overdracht van een groter bedrijf staan vaak veel banen op het spel. Als de 

overdracht van een kleiner bedrijf mislukt, zullen er minder banen op de tocht staan. Men 

moet er echter rekening mee houden dat 86% van de 9,1 miljoen ondernemingen met werk-

nemers in de EU minder dan 10 werknemers heeft. 

De grootte van het bedrijf zegt ook iets over de wijze waarop wordt omgegaan met proble-

men op het gebied van de bedrijfsoverdracht. Eigenaren van grote bedrijven worden tegen-

woordig gemakkelijker en vaker geassisteerd door specialisten, die hun gerichte aanwijzin-

gen kunnen geven over de verschillende aspecten van de bedrijfsoverdracht (juridische, 

fiscale, financiële en beheerkwesties). Met de intermenselijke en psychologische aspecten 

lijkt minder rekening te worden gehouden in grote bedrijven, omdat deze vaak terzijde wor-

den geschoven wegens de verstrekkende economische en financiële gevolgen van de over-

dracht. Niettemin zijn dit kwesties die aan de orde moeten worden gesteld en het is erg be-

langrijk dat eigenaren worden doordrongen van het feit dat planning van de continuïteit 

belangrijk is. 

In grotere bedrijven zijn vaak enkele daartoe aangewezen leidinggevenden belast met de 

continuïteitsplanning, die deel uitmaakt van een normaal, geïntegreerd proces van manage-

mentprognoses en -planning voor de toekomst. In dergelijke bedrijven wordt de overdracht 

op de een of andere manier gezien als één van de veranderingsprocessen in het bestaan 

van een onderneming. De overdracht wordt daarom beschouwd als een onderdeel van de 

bedrijfsvoering en wordt beheerd door middel van een project (of enkele min of meer geïnte-

greerde projecten). 

Eigenaren van kleine bedrijven zijn zich vaker niet bewust van het probleem van de conti-

nuïteit van hun bedrijf. Over het algemeen beschouwen zij hun bedrijf als een “deel” van 

zichzelf. Omdat ze erg druk zijn met hun dagelijkse gang van zaken, kunnen - of willen - ze 

doorgaans de eigendomsoverdracht van hun bedrijf niet zorgvuldig genoeg plannen. Ze be-

reiden zich althans niet op de bedrijfsoverdracht voor met behulp van een gestructureerd 

plan of project, omdat zij zich er niet altijd van bewust zijn hoe belangrijk dit is. 

Dit psychologische probleem is erg belangrijk, omdat het hen ervan weerhoudt de eerste 

stap te zetten. Deze eerste stap is de bewustwording van het probleem. Daarna kunnen zij 

de situatie systematisch analyseren om de overdracht en de continuïteit van hun bedrijf met 

de juiste instrumenten te plannen. 

3.3. Starten of overnemen van een onderneming 

Wanneer ondernemingen ten onder gaan als gevolg van problemen bij de overdracht, gaat 

economisch kapitaal (kennis, gevestigde contacten, andere immateriële activa, banen) verlo-

ren en vertraagt de economische groei. Wanneer concurrerende bedrijven niet kunnen wor-

den overgedragen, is dat bijzonder nadelig voor regio‟s die al met economische achteruit-

gang te kampen hebben of op het platteland waar het verdwijnen van bedrijven het 

economisch weefsel kan verstoren. 
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Het overnemen van een bestaande onderneming kan een aantal voordelen hebben ten op-

zichte van het opstarten van een volledig nieuwe onderneming. Er is al een productieappa-

raat, een uitgebouwde klantenbasis, een goede reputatie, ervaren werknemers… Daardoor 

heeft, volgens welbepaalde bronnen, een overgelaten onderneming meer kans op slagen 

dan een nieuwe onderneming. Het is dan ook niet verwonderlijk dat, aldus diezelfde bron-

nen, overnemers van bestaande bedrijven succesvoller zijn dan starters van nieuwe bedrij-

ven. Volgens Oostenrijks onderzoek en Europese cijfers bestaat 96% van de met succes 

overgedragen ondernemingen nog vijf jaar na de overname, terwijl slechts 50% van de 

nieuw opgerichte ondernemingen overleven. Nederlands onderzoek vertoonde eenzelfde 

tendens, maar kwam tot een lager slaagpercentage: 65% van de ondernemers die zelf een 

bedrijf overnemen, overleven de eerste vijf jaren, tegenover 50% van de ondernemers die 

zelf een bedrijf hebben gestart; 35% van de starters overleven 10 jaar164. 

Nog volgens bepaalde bronnen heeft een groter aantal geslaagde bedrijfsoverdrachten een 

direct positief effect op de Europese economie. In bestaande ondernemingen blijven gemid-

deld vijf banen behouden, terwijl een startende onderneming gemiddeld twee banen ople-

vert165. Nederlands onderzoek wijst uit dat overgedragen bedrijven drie keer meer arbeids-

plaatsen opleveren dan startende bedrijven166. Naast meer werkgelegenheid – na overname 

neemt bij 40% van deze bedrijven de werkgelegenheid toe en zouden in Vlaanderen zo‟n 

3.500 arbeidsplaatsen per jaar opleveren167 - dragen overgedragen bedrijven ook meer bij 

aan innovatie en productiviteit. Bovendien ligt, zoals reeds aangehaald, het slaagpercentage 

van overdrachten hoger dan dat van starters en is de omzet en winst van overgedragen be-

drijven hoger dan die van startende bedrijven168. 

Ondanks deze positieve cijfers geven de meeste aspirant-ondernemers de voorkeur aan het 

zelf opstarten van een nieuwe onderneming boven het overnemen van een bestaande on-

derneming. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie169. 

Een eerste opvallende vaststelling in Figuur 16 is dat in de meeste landen een vrij hoog per-

centage van niet-geïnteresseerden, noch voor het starten noch voor het overnemen van een 

bedrijf, kan waargenomen worden. In België zegt 26% van alle respondenten, al dan niet met 

bedrijfservaring, dat ze niet geïnteresseerd zijn om een zaak te beginnen of over te nemen. 

Dit is beduidend hoger dan het Europees gemiddelde van 19%. Indien enkel wordt gefocust 

op de respondenten met enige bedrijfservaring (Figuur 17) dan daalt logischerwijze het aan-

deel niet-geïnteresseerden. Ook in dat geval is het aantal niet-geïnteresseerden in België 

(16%) relatief gezien groter dan op Europees niveau (10%). 

 

                                                

164  Huis van de Economie en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen, kmo & zelfstandig ondernemen in 
Oost-Vlaanderen, editie 2010.  

165  Verslag over het BEST-project inzake de overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen, mei 2002. 

166  Meijaard J. (2005), Entrepreneurship in the Netherlands, Business Transfer: a new start, Zoetermeer, EIM. 

167  Hans Crijns, Sabine Vermeulen (2007), Het Europees overnamebeleid: een balans voor Vlaanderen”, Onder-
zoek uitgevoerd door Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie (SOOI), Vlerick Leuven 
Gent Managamentschool, April 2007. 

168  Meijaard J. (2007), Overnemen vaak beter dan „vers‟ starten, EIM, Zoetermeer, 2007. 

169  European Commission (2010), Entrepreneurship in the EU and beyond, A survey in the EU, EFTA-countries, 
Croatia, Turkey, the US, Japan, South-Korea and China, Analytical report, Flash Eurobarometer nr. 283, May 
2010. 
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Figuur 16: Europese Commissie, opstarten van een nieuwe onderneming of overname 

van een bestaande onderneming – alle respondenten (2009) 

 

 

Een andere belangrijke vaststelling is dat de respondenten met bedrijfservaring duidelijk het 

opstarten van een nieuwe onderneming verkiezen boven het overnemen van een bestaande 

onderneming. In België geeft 54% van de respondenten met bedrijfservaring aan het opstar-

ten van een nieuwe onderneming te verkiezen boven het overnemen van een bestaande 

onderneming (23%). Het Europees gemiddelde bedraagt 61 % (eigen zaak beginnen) tegen-

over 24% (overnemen van een zaak). Enkel in Japan wordt het overnemen van een zaak 

geprefereerd boven het starten van een nieuwe onderneming. 
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Figuur 17: Europese Commissie, Respondenten met enige bedrijfservaring (2009) 

 

 

Tegenover de peiling van 2007 geeft de Europese Commissie aan dat het overnemen van 

een bestaande onderneming in België een beetje aan populariteit heeft gewonnen, 23% in 

2009 tegenover 21% in 2007. Daarmee wijkt België af van de Europese trend die een dalen-

de interesse voor het overnemen van een bestaande zaak laat zien, van 27% naar 24%. De 

interesse voor het starten van een nieuwe onderneming nam in België tussen 2007 en 2009 

af van 61% naar 54%. Bovendien groeide de groep van niet-geïnteresseerden aan van 14% 

tot 16%. 
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Tot slot moet erop gewezen worden dat er ook onderzoek bestaat dat het economische 

overwicht van overgedragen ondernemingen ten aanzien van starters nuanceert170. Meer 

bepaald wordt erop gewezen dat niet alle overdrachten op korte termijn een even goed en 

beloftevol palmares kunnen voorleggen. Als groep bekeken steken de opstarters de overne-

mers zelfs voorbij en zijn ze talrijker aanwezig in de kopgroep. De onderzoekers houden 

daarmee geen pleidooi contra de overdracht. Wel vragen de onderzoekers dat voor, tijdens 

en (vlak) na de overdracht extra aandacht wordt besteed aan factoren die hun prestatie kun-

nen afremmen ten opzichte van starters. Het komt er immers op neer de slaagkansen van 

beide groepen te maximaliseren. 

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat niet alle overdrachten even positief uitvallen: maar 

liefst 10% van de faillissementen zou te wijten zijn aan een gebrekkige voorbereiding van de 

overdracht Als gevolg van het gebrek aan kennis en kunde leidt naar schatting 10 tot 40% 

van de bedrijfsoverdrachten onbedoeld tot liquidatie. Voorts leiden niet gelukte overdrachten 

tot een onbekend aantal min of meer ongewenste voortzettingen van bedrijven171. 

3.4. De bijzondere positie van familiebedrijven 

3.4.1. Definities 

Volgens de statische definitie van de London Business School moet de familieonderneming 

voldoen aan minstens één van de volgende kenmerken: 

 meer dan 50% van de aandelen is in eigendom van één familie, of 

 minstens 50% van het management is afkomstig van één familie, of 

 een significant aantal leden van de raad van commissarissen is afkomstig van één en 
dezelfde familie. 

Daarenboven zijn meerdere onderzoekers van mening dat bovenstaande definitie uitgebreid 

moet worden met een vierde structureel criterium: minstens twee leden van dezelfde familie 

zijn in het bedrijf als werknemer of als manager actief. 

De Europese Commissie gebruikt een andere variant. Een bedrijf moet minstens aan twee 

van de volgende drie criteria voldoen om als familiebedrijf te worden beschouwd: 

 meer dan 50% van de eigendom is in handen van één familie; 

 een familie heeft beslissende invloed op de bedrijfsstrategie of opvolgingsbeslissingen; 

 een meerderheid of tenminste twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig 
uit één familie. 

In een studierapport172 in opdracht van de Vlaamse overheid wordt een familiebedrijf als „een 

bedrijf waar eigendom en/of leiding in handen van een familie zijn‟ gedefinieerd. De overlap-

                                                

170  Sophie Mannigart, Hannes Leroy (2007), Bedrijf te koop, Overlaten en stopzetten in Vlaanderen, Steunpunt 
Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie. 

171  Huis van de Economie en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen, kmo & zelfstandig ondernemen in 
Oost-Vlaanderen, editie 2010. 

172  Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen (2007), Witboek Familiebedrijven, 2008. 
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ping tussen eigendom en management in het familiebedrijf leidt tot specifieke sterktes, zwak-

tes, opportuniteiten en bedreigingen. 

 

Tabel 55: Steunpunt OIO, SWOT-analyse van het familiebedrijf 

Sterktes Zwaktes 

 Dominante aandeelhoudersgroep met engagement 
op lange termijn 

 Onafhankelijkheid en stabiliteit (verankering) 

 Geen druk van de kapitaalmarkten 

 Minder (of geen) overnamegevaar 

 Doorzettingsvermogen in moeilijke (financiële) tij-
den 

 Gericht op continuïteit (lange termijn visie) 

 Kennis van de business door overdracht van 

 generatie op generatie 

 Specifieke bedrijfs-/managementcultuur 

 Sterke identificatie met het bedrijf 

 Loyaliteit 

 Stabiel leiderschap 

 Betrokkenheid management 

 Betrokkenheid personeel (door platte hiërarchi-
sche structuur) 

 Hechte relaties met business partners en klanten 

 Minder bureaucratie 

 Snelheid van beslissingsproces 

 Flexibiliteit 

 Beperkte toegang tot de kapitaalmarkten kan 
remmend zijn voor de groei 

 Minder (of geen) financiële discipline 

 Familieleden zien het bedrijf als melkkoe 

 Onevenwicht tussen bijdrage en vergoeding 
van familieleden 

 Gebrek aan professionalisering in bepaalde do-
meinen (zoals management, bestuur, HRM) 

 Familiale conflicten 

 Emotionele problemen 

 Gebrekkige of problematische opvolgingsplanning 

 Rigiditeit 

 Beperkte managementvaardigheden in de leiding 

Opportuniteiten Bedreigingen 

 Van groot belang voor de economische welvaart en 
tewerkstelling (55% van het BNP) 

 Het opvolgen van beleidsinitiatieven rond het steunen 
van familiebedrijven 

 Putten uit kennis van betrokken familieleden 

 De vergrijzing van ondernemend Vlaanderen 

 Wens om op jongere leeftijd het ondernemer-
schap te beëindigen 

 Overdracht van de geboortengolf bedrijven 

 

3.4.2. Het belang van familiebedrijven 

3.4.2.1. Familiebedrijven over de wereld en de EU 

De VS is de absolute koploper met 95% familiebedrijven. België telt 70% familiebedrijven. 

Een maatstaf voor het economisch belang is de geleverde bijdrage tot het BNP. Iets meer 

dan de helft van het BNP van België is afkomstig van familiebedrijven. Alhoewel de VS pro-

centueel een groter aantal familiebedrijven telt, dragen zij „slechts‟ ongeveer 40% bij tot het 

BNP. België heeft een gemiddeld aantal familiebedrijven. 

3.4.2.2. Familiebedrijven in België en Vlaanderen 

Zoals reeds gezegd, kan 70% van de ondernemingen in België als een familiebedrijf worden 

beschouwd. Zij zijn goed voor 55% van het BNP. 
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Een andere manier om de economische waarde van familiebedrijven te vatte, is de creatie 

van (rechtstreekse) werkgelegenheid. In België zijn meer mensen tewerkgesteld in een fami-

liebedrijf dan in een niet-familiebedrijf. Deze situatie is vergelijkbaar met de meeste andere 

Europese landen. De grootte van het bedrijf is daarbij bepalend voor het percentage tewerk-

stelling. Doordat België meer kleine dan grote familiebedrijven telt, zijn er meer mensen te-

werkgesteld in de relatief kleine ondernemingen. 

 

Figuur 18: Steunpunt OIO, Procentueel aantal familiebedrijven in Europese landen, 

Latijns-Amerikaanse landen, Australië en de VS (in %) 

 

 

Aangezien het aantal familiebedrijven in de totaliteit van de ondernemingen (70%) hoger ligt 

dan de bijdrage tot het BNP (55%), is het waarschijnlijk dat het gemiddelde failiebedrijf 

kleiner is dan het niet-familiebedrijf. 

Onderzoek heeft tevens uitgewezen dat de meerderheid van de familiebedrijven in 

Vlaanderen micro-ondernemingen (0-9 werknemers) en kleine bedrijven (10-49 werknemers) 

zijn. Het Steunpunt OIO wijst er tevens op dat uit een analyse van de PASO en START-

databank blijkt dat hoe groter een bedrijf in termen van aantal werknemers is, hoe kleiner de 

kans dat het om een familiebedrijf gaat. 
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Figuur 19: Steunpunt OIO, Bijdrage van familiebedrijven tot het BNP (in %) 

 

 

3.4.2.3. Eigenheid van familiebedrijven 

De literatuur suggereert dat familiebedrijven zich op een aantal aspecten onderscheiden van 

niet-familiebedrijven. De dynamieken van het familiebedrijf leiden ertoe dat de eigenheid van 

het familiebedrijf zich voornamelijk situeert in de volgende domeinen: 

 continuïteit: opvolging en overdracht (van de eigendom); 

 corporate governance (betrouwbare systemen en processen die toelaten een onder-
neming correct te besturen en te controleren) en familie-governance (corporate gover-
nance binnen het familiebedrijf kent andere klemtonen omdat een familiebedrijf uit drie 
subsystemen bestaat: de familie, het bedrijf en de eigendom. Deze drie subsystemen 
kunnen in onderling conflict komen); 

 financiering van het familiebedrijf (financiering van het eigen vermogen: koudwater-
vrees voor externe financiering kan een zelf gecreëerd kapitaaltekort doen ontstaan; fi-
nanciering bij overname wordt vaak als een (fiscale) hinderpaal ervaren; financiering bij 
groei: de winstgevende status quo handhaven of externe middelen aanwerven voor de 
verwezenlijking van groei); 

 bedrijfscultuur (gemeenschappelijke normen, waarden en gedragspatronen binnen een 
organisatie; familiebedrijven hebben over het algemeen een hechtere en meer open 
cultuur en menselijke factoren spelen een grotere rol), HR-beleid (de bedrijfswaarden 
van het familiebedrijf zijn aan de familiewaarden ontleend; respect en loyaliteit als fami-
liewaarden kunnen de basis voor een respectvol personeelsbeleid en loyale werkne-
mers zijn; HRM-praktijken bij familiebedrijven verlopen vaak minder formeel) en extern 
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management (de intrede van extern management kan het bedrijf nieuwe en innovatie-
ve ideeën bijbrengen maar kan ook tot botsingen leiden met de familie bedrijfscultuur); 

 ondernemingsstrategie (de belangenverstrengeling tussen bedrijf en familie speelt een 
belangrijke rol bij strategievorming) en strategisch management. 

 

Figuur 20: Steunpunt OIO, tewerkstelling in familiebedrijven in % van de totale tewerk-

stelling 

 

 

Aangezien de meeste familiebedrijven kmo‟s zijn, kunnen vele van de knelpunten waarmee 

ze geconfronteerd worden, aangepakt worden in het algemene ondernemingsbeleid. Onder 

impuls van Europa wordt tevens meer en meer aandacht besteed aan de problematiek van 

opvolging en bedrijfsoverdracht. Het Witboek Familiebedrijven merkt op basis van literatuur-

onderzoek (Laveren en Bisschops, 2004) op dat 75% van de overdrachten binnen de familie 

zouden plaatsvinden, tegenover 23% buy-ins (overdracht aan een outsider) en 2% buy-outs 

(overdracht aan een niet-familielid dat een insider is). Precies omdat de meeste bedrijven 

familiebedrijven zijn en de bedrijfsoverdracht kenmerkend anders is voor familiebedrijven 

dan voor andere kmo‟s, focust het Europees beleid er op om bedrijfsoverdrachten van fami-

liebedrijven te faciliteren. Vastgesteld wordt immers dat er zich een tendens aftekent dat 

minder overdrachten binnen de familie plaatsvinden en dat er meer familiebedrijven aan 

werknemers of derden moeten worden overgedragen. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1-100 100-500 >500

aantal werknemers 

%
 to

tale  tew
e

rkste
llin

g 



Advies doorgroei van ondernemingen 

 216 

3.5. Het Europese beleidskader 

3.5.1. De situatie op Europees niveau 

Zoals reeds gezegd, wordt verwacht dat een derde van de ondernemers in de EU zich de 

komende tien jaar zal terugtrekken. Geraamd wordt dat hierbij jaarlijks 690.000 ondernemin-

gen – de meeste daarvan zijn kleine en middelgrote ondernemingen – en 2,8 miljoen banen 

betrokken kunnen zijn173. 

De Commissie wijst erop dat er geen complete en vergelijkbare gegevens over bedrijfsover-

drachten beschikbaar zijn voor alle Europese landen, maar de informatie die afzonderlijke 

landen hebben verstrekt, staven volgens de Commissie de schattingen van de EU en duiden 

op een groot potentieel voor bedrijfsoverdrachten. 

In Duitsland zullen in de komende tien jaar 700.000 bedrijven nood hebben aan een opvol-

ger. Voor Frankrijk wordt het potentieel voor overdrachten voor de komende tien jaar op on-

geveer 600.000 ondernemingen geraamd. In Italië is ongeveer 42% van de ondernemers 

ouder dan 50 jaar en ongeveer 7,5% is zelfs ouder dan 70 jaar. Naar verwachting zullen er 

de komende jaren jaarlijks zo‟n 50.000 bedrijfsoverdrachten plaatsvinden. In Nederland 

wordt verwacht dat ongeveer 25 % van alle bedrijven wordt overgedragen, wat neerkomt op 

een totaal aantal van 80.000 bedrijven. In Oostenrijk zal in de periode 2004-2013 naar schat-

ting 23% van alle ondernemingen worden overgedragen. In Zweden wordt verwacht dat de 

komende tien jaar tussen 45.000 en 50.000 ondernemingen met personeel aan een volgen-

de generatie zullen worden overgedragen. In Finland zullen in die periode ongeveer 60.000 

bedrijven overgedragen moeten worden. In Roemenië zijn circa 46.000 van de in totaal 

403.000 kleine ondernemingen in het bezit van 55-plussers. In het Verenigd Koninkrijk is 

vastgesteld dat voor ongeveer een derde van de kmo-eigenaren gezien hun leeftijd het ge-

vaar van een mislukte bedrijfsoverdracht bestaat, aldus nog de Commissie. 

3.5.2. Evolutie van het Europese beleid174 

Op Europees niveau buigt men zich al sinds 1993 over de thematiek van bedrijfsoverdrach-

ten, toen er een symposium in Brussel werd aan gewijd. Nadat er een analyse was gemaakt 

van de juridische, financiële en menselijke aspecten van bedrijfsoverdrachten, deden de 

deskundigen uit alle lidstaten voorstellen voor concrete maatregelen. 

Op basis van het symposium en de voorstellen van nationale en Europese verenigingen 

(openbare raadpleging) heeft de Commissie in haar mededeling van juli 1994175 vier belang-

                                                

173  Zie hiervoor Europese Commissie, Overnameplatformen, bevordering van transparante beurzen door de 
overdracht van ondernemingen in Europa, Verslag van de Expertgroep, mei 2006. De cijfers zijn extrapolaties 
van de Europese Commissie uit de resultaten van het definitieve verslag van de Groep Deskundigen inzake 
de overdracht van kmo‟s van mei 2002. In dit verslag wordt geschat dat het jaarlijks potentieel voor overdrach-
ten in de EU-15 610.000 bedrijven bedroeg. Met de uitbreiding is het aantal kmo‟s in de Europese Unie met 
ongeveer 20% toegenomen 

174  Zie onder meer Europese Commissie, Verslag van de Expertgroep, Overnameplatformen – bevordering van 
transparante beurzen voor de overdracht van ondernemingen in Europa, mei 2006. 

175  Mededeling van de Commissie inzake de overdracht van ondernemingen. Acties ten behoeve van het MKB, 
PB C 204 van 23.7.1994, blz. 1-23. Bijlage I van de mededeling bevat de resultaten van het symposium van 
1993. 
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rijke actielijnen vastgesteld voor de aanpak van vier typische problemen bij bedrijfsover-

drachten: (1) de continuïteit van personenvennootschappen en eenmanszaken verzekeren; 

(2) de overdracht goed voorbereiden door de meest passende rechtsvorm te kiezen, zonder 

fiscale druk; (3) overdracht aan derden bevorderen; (4) overdracht aan familie door middel 

van passende belastingmaatregelen steunen. 

In februari 1997 werden de eerste hervormingen op basis van de aanbeveling van 1994 als-

mede enige ideeën voor toekomstige verbeteringen gepresenteerd op een in Lille (Frankrijk) 

gehouden Europees forum over de overdracht van ondernemingen. In 1998 kwam de Com-

missie met een mededeling176 waarin zij verslag uitbracht over de maatregelen die eind de-

cember 1996 in de verschillende lidstaten waren genomen ter bevordering van succesvolle 

overdrachten. De conclusie van de mededeling luidde dat sommige lidstaten weliswaar con-

crete maatregelen ter bevordering van overdrachten hadden genomen, maar dat andere lid-

staten erg weinig hadden gedaan. De Commissie was in het algemeen van oordeel dat de 

voorstellen van 1994 niet waren opgevolgd in de mate die nodig was om de belemmeringen 

in verband met bedrijfsoverdrachten weg te nemen. Zij spoorde de lidstaten aan grotere in-

spanningen te leveren, met name door middel van juridische en administratieve vereenvou-

diging, doeltreffende belastingverlagingen en gemakkelijkere toegang tot financiële steun 

voor de overname van een onderneming. 

In november 2000 heeft de Europese Commissie een Best-project geïnitieerd inzake de 

overdracht van ondernemingen met als oogmerk toezicht te kunnen blijven houden op de 

tenuitvoerlegging van haar mededeling, nieuwe juridische, fiscale en ondersteunende maat-

regelen te opperen en voorstellen te doen voor verdere acties. De lidstaten stelden een 

groep deskundigen aan, afkomstig van bedrijfsorganisaties, ondersteunende organisaties, de 

academische wereld, de nationale ambtenarij en ondernemingen177. In de conclusies van het 

project werd verwezen naar nationale databanken voor ondernemingsbeurzen en de verdere 

ontwikkeling daarvan werd aangemoedigd. 

Op de Europese conferentie inzake bedrijfsoverdrachten die op 23 en 24 september 2002 in 

Wenen werd gehouden, zijn de resultaten gepresenteerd van het 'Best Procedure'-project 

alsmede voorbeelden van goede praktijken in de verschillende lidstaten. In oktober 2002 

ging men van start met een nieuw MAP-project inzake bedrijfsoverdrachten met het oog op 

de betere tenuitvoerlegging van de tenuitvoerlegging van de aanbeveling van de Commissie 

inzake de overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen en op het opvolgen van de 

aanbevelingen van het Best-project178. 

In maart 2006 publiceerde de Europese Commissie een nieuwe mededeling179 over bedrijfs-

overdrachten. Er werd vastgesteld dat de implementatiegraad van de aanbeveling van 1994 

                                                

176  Mededeling van de Commissie inzake de overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen, 
PB C 93 van 28.3.1998, blz. 2-21. 

177  Europese Commissie (2002), definitief rapport van de deskundigengroep inzake de overdracht van 
kleine en middelgrote ondernemingen, mei 2002. 

178  Europese Commissie (2003), Overdracht van ondernemingen – Continuïteit door een nieuwe start. 

Eindverslag van het MAP 2002-project, augustus 2003. 

179  Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio‟s, Uitvoering van het communautair Lissabonprogramma voor groei en 
werkgelegenheid: Overdracht van ondernemingen – Continuïteit door een nieuwe start, COM(2006) 117 defi-
nitief, 14 maart 2006 
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slechts circa 65% bedroeg voor de EU-25. In de mededeling werden de gebieden beschre-

ven waarop grotere inspanningen moeten worden geleverd. Zo moeten de lidstaten meer 

doen aan bewustmaking, een gunstig klimaat scheppen voor bedrijfsoverdrachten en de 

overdracht van een bedrijf aan derden door middel van passende belastingvoorschriften ver-

gemakkelijken. Daarnaast werd in de mededeling de aandacht gevestigd op een aantal 

voorbeelden van goede praktijken in de EU, zoals de databanken in Duitsland, Frankrijk, 

Italië, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk. 

In juni 2008 lanceerde de Europese Commissie haar Small Business Act180 waarbij in opvol-

ging van de bijzondere aandacht voor de kmo in de Lissabonstrategie voor groei en werkge-

legenheid181 de verankering van de behoeften van de kmo in het EU-beleid, de waardering 

van ondernemers door de samenleving en de optimalisering van het omgevingsklimaat cen-

traal staan. In de SBA worden tien basisbeginselen geformuleerd voor het opstellen en uit-

voeren van beleid, zowel op communautair als op nationaal niveau. Deze beginselen hebben 

tot doel meerwaarde te genereren op EU-niveau, een gelijk speelveld te creëren voor de 

kmo en het wettelijke en administratieve klimaat in de hele EU te verbeteren. Met name in 

het kader van het eerste beginsel182 vestigt de Commissie er nogmaals de aandacht op dat 

de overdracht van een bedrijf op dezelfde wijze moet ondersteund worden als het starten 

van een nieuw bedrijf. Uit studies zou immers blijken dat een groter aantal bedrijfsoverdrach-

ten direct een positief effect zou hebben op de Europese economie: wanneer een bedrijf met 

succes wordt overgedragen, blijven gemiddeld meer banen behouden dan er door nieuwe 

starters worden gecreëerd. Het is dan ook van groot belang dat het eenvoudiger wordt een 

bedrijf en de daarmee samenhangende vaardigheden over te dragen. 

Dit overzicht maakt duidelijk dat de problematiek van de bedrijfsoverdrachten op permanente 

wijze deel uitmaakt van de beleidsagenda van de Europese Commissie. Er werden verschil-

lende evenementen en projecten georganiseerd waarop deskundigen hun zienswijze over 

deze problematiek ventileerden. Mede op basis van hun bevindingen werkt de Europese 

Commissie een gecoördineerd en coherent beleid uit dat toelaat de problematiek van de be-

drijfsoverdrachten op een systematische manier aan te pakken. 

3.5.3. Facilitaire maatregelen aanbevolen in Europese 

beleidsdocumenten 

Door het groeiend besef dat succesvolle bedrijfsoverdrachten belangrijk zijn voor de econo-

mie, worden er op alle overheidsniveaus ondersteunende diensten, bijvoorbeeld specifieke 

adviesdiensten, verleend om het overdrachtsproces voor zowel de overdrager als de poten-

tiële opvolger te vergemakkelijken.  

                                                

180  Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio‟s, “Denk eerst klein” – Een “Small Business Act” voor Europa, 
COM(2008) 394 definitief, 25 juni 2008 

181  Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio‟s, Het communautair Lissabonprogramma uitvoeren – Een modern kmo-
beleid voor groei en werkgelegenheid, COM(2005) 551 definitief, 10 november 2005. 

182  Het eerste beginsel van de SBA luidt: “De EU en de lidstaten moeten een klimaat scheppen waarin onderne-
mers en familiebedrijven kunnen floreren en ondernemerschap beloond wordt. Zij moeten meer aandacht 
schenken aan toekomstige ondernemers, met name door ondernemingsgeest en –talent te stimuleren, vooral 
bij jongeren en vrouwen, en door de voorwaarden voor bedrijfsoverdrachten te vereenvoudigen.” 
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Hieronder wordt een overzicht183 gegeven van de belangrijkste wettelijke, fiscale, financiële 

en ondersteunende maatregelen die door de Europese Commissie in haar beleidsdocumen-

ten worden aanbevolen om bedrijfsoverdrachten te faciliteren. Deze indeling is gebaseerd op 

een indeling van de Europese Commissie, zoals gepresenteerd in het eindverslag van de 

deskundigengroep van mei 2002. 

3.5.3.1. Het begrip bedrijfsoverdracht 

De Europese Commissie definieert bedrijfsoverdracht als de overdracht van de eigendom 

van een onderneming aan een andere persoon of onderneming die de continuïteit en com-

merciële activiteit van de onderneming waarborgt, m.a.w. de overgenomen onderneming 

blijft actief. Deze overdracht kan plaatsvinden binnen de familie (gewoonlijk van de ouders 

op de kinderen, ook wel opvolging genaamd), door management buy-outs (verkoop aan lei-

dinggevenden/werknemers buiten de familie) en verkoop aan buitenstaanders of bestaande 

bedrijven, met inbegrip van overnames en fusies. 

In de meeste kleine en veel middelgrote bedrijven gaat de eigendomsoverdracht hand in 

hand met de overdracht van de functie van leidinggevende. Bij vennootschappen met be-

perkte aansprakelijkheid liggen de zaken minder helder. Wanneer tenminste 51 % van de 

aandelen van een besloten vennootschap van eigenaar verwisselt, dan wordt dit doorgaans 

ook als een overdracht beschouwd. In het geval van naamloze vennootschappen, meestal 

grote bedrijven waar eigendom en leidinggevende functies gescheiden zijn, vinden over-

drachten in de zin van bovenvermelde definitie niet plaats, maar zijn van een geheel andere 

aard. De overdracht van aandelenbezit bij naamloze vennootschappen wordt dan ook niet 

als overdracht beschouwd, precies omdat leiding en eigendom in deze ondernemingen als 

gescheiden worden beschouwd. 

In sommige gevallen worden ondernemingen uitsluitend verkocht of overgenomen voor het 

gebruik van het gebouw of de locatie en worden specifieke bedrijfsactiviteiten niet voortge-

zet. Dit mag in de context van dit informatierapport niet als een overdracht worden be-

schouwd. Voorts kan een aantal ondernemingen om verschillende redenen, zoals slecht 

winstpotentieel of faillissement, onoverdraagbaar zijn. In andere gevallen zullen onderne-

mers de voorkeur geven aan sluiting van een bedrijf boven overdracht of kunnen zij geen 

opvolger (koper) vinden. 

3.5.3.2. Overzicht Europees aanbevolen facilitaire maatregelen 

Wettelijke maatregelen 

De wettelijke maatregelen die kunnen genomen worden om knelpunten bij overdrachten weg 

te werken, worden hier opgesomd. 

Over het algemeen houden personenvennootschappen op te bestaan als een van de part-

ners overlijdt. Ook bij geschillen tussen de samenwerkende ondernemers kan de continuïteit 

van het bedrijf in het gedrang komen. Gewoonlijk kan de continuïteit echter worden verze-

                                                

183  Hans Crijns, Sabine Vermeulen (2007), “Het Europees overnamebeleid: een balans voor Vlaanderen”, Onder-
zoek uitgevoerd door Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie (SOOI), Vlerick Leuven 
Gent Managementschool, April 2007. 
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kerd door middel van een naar behoren opgestelde overeenkomst die in geval van tegen-

spraak boven de individuele wil van een partner prevaleert. Ook de invoering van de moge-

lijkheid tot het beheren van een NV met één vennoot is een oplossing wanneer één van de 

vennoten komt te overlijden. Ten slotte kan het afschaffen van de unanimiteitsvereiste de 

continuïteit van personenvennootschappen bij overlijden van een vennoot waarborgen. Bij 

vererving door meerdere personen is er dan geen unanimiteit nodig bij de beslissing of het 

bedrijf zal worden voortgezet of niet. 

 

Tabel 56: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, wettelijke maat-

regelen voor oplossen van knelpunten 

Knelpunt Wettelijke maatregel 

Continuïteit van de onderneming verzekeren Legaal principe van de continuïteit 

Naamloze vennootschap met één vennoot 

Geen unanimiteit vereist 

Veelheid aan administratieve formaliteiten Vereenvoudigde naamloze vennootschap 

Administratieve en boekhoudkundige vereenvoudiging 

Statuutverandering van een bedrijf Omzetting van personenvennootschappen in kapitaalven-

nootschappen en vice versa 

 

Voor kleine bedrijven kunnen de strikt gereglementeerde administratieve procedures voor 

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid te zwaar zijn (bijvoorbeeld de eis van een 

minimumaantal aandeelhouders, een hoog minimumkapitaal en een raad van toezicht, for-

maliteiten voor het bijeenroepen van vergaderingen en eisen wat rekeningen, boekhoudcon-

troles en verslaglegging betreft). 

Het is voor kmo‟s van groot belang dat zij de mogelijkheid hebben om hun wettelijke struc-

tuur te veranderen zonder het bedrijf te moeten beëindigen. Vooral in kleinere bedrijven is er 

een nauwe band tussen het bedrijf en de ondernemer en moet de structuur van het bedrijf 

dus vóór de overdracht worden aangepast. Ook kan de overnemer het nodig achten de 

rechtsvorm te veranderen om deze aan de nieuwe besluitvormingsprocessen of aan een 

nieuw aantal eigenaren/bestuurders aan te passen. Als een verandering van de rechtsvorm 

de liquidatie van een bedrijf vergt, is dat een groot obstakel voor een geslaagde overdracht. 

Bovendien spelen er in dit geval ook een aantal fiscale aspecten een belangrijke rol. De juri-

dische herstructurering van een bedrijf kan namelijk leiden tot de heffing van belastingen 

(zoals vermogenswinstbelasting, vennootschapsbelasting) of tot de betaling van registratie-

rechten en zegelrecht. Door de overdracht tijdig voor te bereiden en de juridische structuur te 

wijzigen, kan men dus vaak de fiscale pijn verzachten. 

Fiscale maatregelen 

Kapitaalwinstbelasting, belasting op erfenissen en (waar het als afzonderlijke belasting be-

staat) op giften, kunnen moeilijkheden veroorzaken bij bedrijfsoverdrachten, zij het wanneer 

de overdracht plaatsvindt door middel van schenking, opvolging binnen de familie of aan 

derden. 
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Tabel 57: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Fiscale maatre-

gelen voor oplossen van knelpunten 

Knelpunten Fiscale maatregelen 

Belastingen op erfenissen en giften Verlaging belastingen voor overdracht binnen de familie 

Verlaagde belastingen voor bedrijven bij successie en 

schenking 

Belastingen bij transfer van een onderneming naar 

derden 

Verlaagde belastingen voor bedrijven bij opvolging door en 

schenking aan derden 

Belastingverlichting bij vervroegde uittreding 

Belastingverlichting bij herinvestering in een ander kmo-

bedrijf 

Belastingen bij transfer van een onderneming naar 

werknemers 

Verlaagde belastingen voor bedrijven bij opvolging door en 

schenking aan werknemers 

 

In principe maken de aandelen van een familiale onderneming deel uit van de belastbare 

basis in de successierechten als haar aandeelhouder overlijdt. Dit is niet zonder gevaar voor 

de onderneming als het vermogen grotendeels uit deze aandelen is samengesteld. De suc-

cessiebelasting zal namelijk vanuit het bedrijf moeten worden gefinancierd. Hierdoor kan in 

bepaalde gevallen zelfs de continuïteit in het gedrang komen. In dit geval zijn aangepaste 

belastingsmaatregelen aangewezen. De overheden kunnen bijvoorbeeld een belastingver-

mindering doorvoeren voor een overdracht tussen echtgenoten of een overdracht aan kin-

deren. 

Een stijgend aantal ondernemingen wordt overgedragen buiten de familie naar derden. Een 

maximaal tarief van vermogenswinstbelastingen kan door de lidstaten worden ingesteld. 

Daarnaast kan een (gedeeltelijke) belastingvrijstelling van de vermogenswinsten uit de ver-

koop van een bedrijf ingevoerd worden, wanneer deze middelen opnieuw geïnvesteerd wor-

den in een ander bedrijf of gebruikt worden om pensionering van de eigenaars te financieren. 

Als geen familieopvolger kan gevonden worden, verzekert een overdracht aan werknemers 

een grote graad van bedrijfscontinuïteit. Tot nu toe hebben echter weinig lidstaten dergelijke 

overdrachten naar werknemers bevorderd door speciale belastingvrijstellingen. In de landen 

waar dergelijke maatregelen wel genomen zijn, werden deze eerder opgesteld om de finan-

ciële participatie van werknemers te bevorderen dan om bedrijfsoverdrachten te faciliteren. 

Financiële maatregelen 

Een overdracht vereist over het algemeen meer financiële middelen dan de opstart van een 

bedrijf aangezien niet alleen de materiële en financiële activa moeten worden betaald voor 

maar ook de relaties met klanten, leveranciers, handels reputatie, verwachtingen over toe-

komstige winsten enz. De financiële instrumenten geschikt voor de opstart van een bedrijf 

volstaan niet altijd om een bedrijfsoverdracht te financieren. 
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Tabel 58: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Financiële 

maatregelen voor oplossen van knelpunten 

Knelpunten  Financiële maatregelen 

Gebrek aan financiële instrumenten Voorzien van financiële middelen voor bedrijfsoverdrachten 

Onvoldoende kennis van de bestaande financiële 

instrumenten 

Communicatie van de bestaande financiële instrumenten 

geschikt voor bedrijfsoverdrachten 

 

Wanneer er financiële instrumenten bestaan als middel om de bedrijfsoverdracht te financie-

ren, is het mogelijk dat deze instrumenten niet gekend zijn bij diegenen die hiervan gebrui-

ken willen maken. Aangezien financiële initiatieven vaak uitgaan van verschillende (private) 

instellingen, is er geen uniform aanspreekpunt waar men terecht kan voor informatie. Hier-

door kan de financieringskwestie voor de begunstigde een ondoorzichtbare en complexe 

materie worden. 

Ondersteunende maatregelen 

Hieronder worden maatregelen opgesomd die kunnen genomen worden om de knelpunten 

op te vangen inzake de complexiteit van bedrijfsoverdrachten. 

Grote problemen bij bedrijfsoverdrachten ontstaan onder meer doordat men te laat is begon-

nen met de planning van de overdracht. Het complete overdrachtsproces kan enkele jaren in 

beslag nemen. Het houdt namelijk niet enkel de wettelijke overdracht in, maar het omvat ook 

het doorgeven van kennis van de zaak, het ontwikkelen van relaties tussen het nieuwe ma-

nagement en klanten, leveranciers, werknemers, etc. Mensen bewust maken van de nood-

zaak om de overdracht ruim op voorhand voor te bereiden is daarom het uitgangspunt voor 

een geslaagde overdracht. Zodra ondernemers zich bewust zijn van deze noodzaak, hebben 

ze behoefte aan informatie die bedoeld is om hen het belang van een grondige voorbereiding 

van de overdracht te laten zien. Ook de mogelijke opvolger heeft behoefte aan informatie 

over het proces. 

Tabel 59: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Ondersteunen-

de maatregelen voor oplossen van knelpunten 

Knelpunten Ondersteunende maatregelen 

Onvoldoende voorbereiding Bewustmaking en informatie 

Het vinden van een wederpartij Oprichten van een virtueel overnameplatform 

Gebrek aan training op maat en managementtech-

nieken 

Vorming, Training en Opleiding 

Begeleiding in het proces van overdracht Voorzien professionele begeleiders en adviesverleners 

Het waarderen van een onderneming Voorzien professionele begeleiders en adviesverleners 

 

Ondernemers zetten hun bedrijf niet graag in de etalage, omdat dit onrust wekt bij werkne-

mers en afnemers. Voor de zittende ondernemer bemoeilijkt dat het vinden van een geschik-

te koper, voor potentiële kopers bemoeilijkt dat het vinden van een geschikt bedrijf. Het in 
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contact komen met kandidaat-kopers of verkopers is dus een moeilijke kwestie. Een koper 

vinden op Europees niveau verloopt bovendien nog moeizamer. Om overdrachten aan der-

den te vergemakkelijken, zou het opzetten en ondersteunen van onpartijdige diensten ertoe 

moeten bijdragen dat potentiële kopers en verkopers elkaar vinden. Dergelijke diensten gaan 

verder dan het gewoon opzetten van databanken van bedrijven die voor overdracht in aan-

merking komen en moeten een ruim opgezette bemiddelingsdienst omvatten om geordende 

en goed gestructureerde overdrachten in een geest van samenwerking te waarborgen. 

Scholing is belangrijk om de kennis van ondernemers op het gebied van bedrijfsoverdrach-

ten en hun bereidwilligheid om een dergelijke overdracht uit te voeren te vergroten. Specifie-

ke scholingscursussen over bedrijfsoverdrachten voor zowel overdragende ondernemers als 

opvolgers zullen de ondernemers de kennis en instrumenten geven om de overdracht te 

plannen en uit te voeren. Door de bedrijfsoverdracht in het reguliere lesprogramma van on-

dernemersopleidingen op te nemen kan de bewustwording worden vergroot en kan er basis-

informatie worden gegeven over deze specifieke fase in de levenscyclus van een onderne-

ming. Dit zou potentiële jonge ondernemers bovendien in staat stellen om te leren over het 

opstarten van hun eigen onderneming door de aankoop van een bestaande onderneming. 

De zakelijke vaardigheden van de opvolger zijn niet altijd voldoende om de continuïteit van 

het bedrijf te waarborgen. Dit betekent dat de zakelijke scholing van de opvolger ook een van 

de belangrijkste aspecten zou moeten zijn van scholingsprogramma's op het gebied van be-

drijfsoverdrachten. Potentiële opvolgers moeten ook worden gestimuleerd om enkele jaren te 

werken in andere firma's (en niet uitsluitend in hun "eigen" familiebedrijf). Dit moet worden 

beschouwd als onderdeel van een stageprogramma om hun kennis te verbreden (om "be-

drijfsblindheid" te voorkomen). 

Vooral voor oprichters van een eigen bedrijf is het uit psychologisch oogpunt moeilijk hun 

bedrijf uit handen te geven en toe te zien hoe de nieuwe eigenaar veranderingen invoert. 

Mentoring van de overdracht door neutrale en zaakkundige derden kan helpen dergelijke 

moeilijkheden te overwinnen. Vaak heeft men echter geen zicht op betrouwbare professione-

le adviseurs. Er zijn namelijk tal van actoren in het overnameproces (fiscale raadgevers, 

banken, vastgoedmakerlaars, kamers van koophandel, overnamebegeleiders, juristen, revi-

soren). Bovendien bestaat er geen controleorgaan dat de legitieme van de niet-legitieme 

adviseurs scheidt. Er bestaat geen éénduidige methode om een onderneming te waarderen. 

Men kan zowel waarderen op basis van de intrinsieke waarde, return on investment, cash-

flows, marktwaarde, enz. Men kan ook een combinatie van bovenstaande methodes gebrui-

ken om zodoende een plan op te stellen als basis voor de onderhandeling bij overdracht. 

Begeleiding en advisering omvat het geven van adviezen, wat betekent dat er specifieke 

bijstand wordt verleend op het gebied van doorgaans complexe problemen, zoals de wetge-

ving over opvolging, belastingheffing, voorbereiding van het bedrijf op verkoop, bepaling van 

de prijs enz. Het kan ook diensten inhouden waarbij de familie wordt geholpen in het opvol-

gingsproces. Bedrijfsadviseurs, belastingaccountants, advocaten, accountants, banken en 

notarissen geven doorgaans dit soort advies. 
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3.5.3.3. Goede praktijken in de EU-lidstaten 

Hieronder wordt een overzicht184 gegeven van de goede praktijken uit de EU-lidstaten, waar-

bij een onderscheid wordt gemaakt naar wettelijke, fiscale, financiële en ondersteunende 

maatregelen. 

Wettelijke maatregelen 

Wettelijke maatregelen worden ingedeeld in een aantal grote categorieën, namelijk: 

1. initiatieven ter verzekering van de continuïteit van de onderneming (zie Tabel 60) 

2. vereenvoudiging van administratieve formaliteiten (zie Tabel 61) en 

3. mogelijke verandering van bedrijfsvorm (zie Tabel 62). 

 

Tabel 60: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Goede praktij-

ken m.b.t. de continuïteit van de onderneming 

België  Om de continuïteit van personenvennootschappen te verbeteren heeft België in 1998 het sys-

teem van het „administratiekantoor‟ ingevoerd. Hierdoor krijgt de onderneming de mogelijk-

heid haar aandelen te „certificeren‟ en de rechten (stemrecht en financieel recht) van de aan-

deelhouders te splitsen. De aandeelhouders die niet geïnteresseerd zijn in het bestuur van het 

bedrijf, kunnen een certificaat krijgen in ruil voor hun aandeel. Met dit certificaat blijven zij hun 

recht op een dividend behouden. 

 Het minimum aantal vennoten dat vereist is voor het oprichten van een naamloze vennoot-

schap werd in vele lidstaten verlaagd tot één. 

Italië, Letland, 

Hongarije en 

Oostenrijk 

Unanimiteit niet vereist ten aanzien van continuïteit van personenvennootschappen bij 

overlijden van een vennoot. Bij vererving door meerdere personen is er dan geen unanimiteit 

nodig bij de beslissing of het bedrijf zal worden voortgezet of niet. 

 

Tabel 61: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Goede praktij-

ken m.b.t. de vermindering van administratieve formaliteiten 

Verenigd 

Koninkrijk 

De administratieve lasten voor kleine besloten vennootschappen werden verlicht door de 

versoepeling van bepalingen in de wet op de ondernemingen. Deze vennootschappen mogen 

onder meer verkorte jaarrekeningen indienen en kunnen worden vrijgesteld van het verplichte 

accountantsonderzoek. Er zijn ook bepalingen die vrijstelling verlenen van jaarlijkse algemene 

vergaderingen. 

Duitsland Het oprichten van naamloze vennootschappen werd vereenvoudigd. Zo is het mogelijk een zo-

genaamde „kleine Aktiengesellschaft‟ op te richten, dit is een N.V. met een klein aantal aan-

deelhouders. Het speciale aan dit type vennootschap is dat, zolang alle aandeelhouders bekend 

                                                

184  Hans Crijns, Sabine Vermeulen (2007), Het Europees overnamebeleid: een balans voor Vlaanderen”, Onder-
zoek uitgevoerd door Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie (SOOI), Vlerick Leuven 
Gent Managementschool, April 2007. 
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zijn, veel vereenvoudigingen worden toegestaan (zoals de uitschrijving van een vergadering van 

aandeelhouders per aangetekende brief in plaats van per openbare aankondiging). 

Denemarken Een BVBA hoeft geen raad van commissarissen te hebben en er zijn geen verplichtingen ten 

aanzien van de nationaliteit van de leden van de raad van bestuur en de raad van commissaris-

sen. Een BVBA met slechts één aandeelhouder is vrijgesteld van het houden van een jaarlijkse 

algemene vergadering indien er geen raad van commissarissen is. 

Nederland kmo‟s moeten geen raad van commissarissen meer hebben. Er zijn eveneens verkorte jaar-

rekeningen en eenvoudiger controlerekeningen ingevoerd. 

 

Tabel 62: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Goede praktij-

ken m.b.t. de statuutverandering van een bedrijf 

België, De-

nemarken, 

Nederland 

De mogelijkheid om de rechtsvorm van een bedrijf te wijzigen (van personenvennoot-

schappen in kapitaalvennootschappen en omgekeerd) is opgenomen in de wetgeving. 

Nederland Sedert 2001 kan in Nederland een kapitaalvennootschap worden omgezet in een eenmans-

zaak zonder dat er vennootschapsbelasting moet worden betaald. 

Italië In Italië is het mogelijk om zonder bijkomende kost van rechtsvorm te veranderen (van per-

sonenvennootschap naar kapitaalvennootschap en omgekeerd). 

 

Fiscale maatregelen 

De fiscale maatregelen hebben betrekking tot verlaging en vrijstelling van de belastingdruk 

bij overdracht van een bedrijf. Het omvat onder andere maatregelen genomen omtrent: 

1. successie- en schenkingsrechten (zie Tabel 63) 

2. overdracht aan derden (zie Tabel 64) 

3. overdracht aan werknemers (zie Tabel 65). 

Er kunnen bovendien (gedeeltelijke) belastingvrijstellingen toegekend worden indien de over-

later met pensioen gaat of indien de vermogenswinsten opnieuw geïnvesteerd worden in een 

kmo. 

Tabel 63: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Goede praktij-

ken m.b.t. belastingen op erfenissen en giften 

Griekenland Belastingvrijstelling voor bedrijfsoverdrachten. In Griekenland geldt vanaf januari 2001 bij 

pensionering een belastingvrijstelling voor de overdracht van eenmanszaken, van aandelen in 

eenmanszaken of van vennootschappen onder firma aan de echtgeno(o)t(e) of de kinderen van 

de ondernemer. Deze maatregel is bijzonder effectief gebleken, niet alleen doordat dit een finan-

ciële prikkel gaf, maar ook omdat daardoor het vraagstuk van de bedrijfsoverdracht onder de aan-

dacht van kleine ondernemers en de overheidsinstanties kwam. 

België Vermindering successie- en schenkingsrechten. In België heeft Vlaanderen de successie- en 

schenkingsrechten verlaagd van 3% naar 0% respectievelijk 2%. In Wallonië en het gewest Brus-
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sel is het successierecht verlaagd tot 3%. Krachtens de federale wet van 1998 is het schenkings-

recht verlaagd tot 3%. 

Spanje Vermindering successie- en schenkingsrechten. Ingeval een overdracht van een eenmans-

zaak, een beroepspraktijk of van aandelen in een rechtspersoon plaatsvindt mortis causa of inter 

vivos, geldt in bepaalde gevallen een verlaging van 95% van de waarde van het belastbare be-

drag, mits deze waarde gedurende tien jaar gelijk blijft en de begiftigde gedurende dezelfde perio-

de in aanmerking komt voor vrijstelling van successierechten (de laatstbedoelde regeling geldt in 

het geval van overdrachten inter vivos). 

Voor genoemde belastingvermindering gelden de volgende voorwaarden: 

 mortis causa: de onderneming wordt overgedragen aan de echtgeno(o)t(e), nakomelin-

gen of adoptiefkinderen (of, als deze er niet zijn, aan ouders, adoptiefouders of verwan-

ten in de zijlijn). 

 inter vivos: de overdracht vindt plaats aan de echtgeno(o)t(e), nakomelingen of adoptief-

kinderen, en de schenker (65 jaar of ouder of blijvend arbeidsongeschikt) heeft geen be-

stuursfunctie meer binnen de onderneming. 

In beide gevallen kunnen noch de opvolgers noch de overdrager beslissingen nemen of bedrijfs-

activiteiten uitvoeren waardoor de acquisitiewaarde aanmerkelijk lager wordt. 

Italië Afschaffing van successie- en schenkingsrechten. Italië heeft de successie- en schenkings-

rechten volledig afgeschaft. Over erfenissen zijn niet langer successierechten verschuldigd, onge-

acht de waarde ervan en de mate van verwantschap tussen de betrokkenen. Er hoeft geen aangif-

te van nalatenschap meer te worden gedaan. Als onroerende goederen deel uitmaken van de 

erfenis, moet wél aangifte worden gedaan, en moeten hypotheekbelasting (2%) en registratierech-

ten (1%) worden betaald. De belasting over schenkingen van goederen en rechten is afgeschaft. 

Ook hoeven geen schenkingsrechten meer te worden afgedragen wanneer onvoorwaardelijk af-

stand van rechten wordt gedaan ten gunste van de echtgeno(o)t(e), afstammelingen in de directe 

lijn (vader, kind, kleinkind) en andere verwanten tot de vierde graad (oom/tante, neef/nicht). Als 

schenkingen ten gunste van verschillende personen worden gedaan, zijn er registratierechten 

verschuldigd als de waarde meer dan 180 000 euro bedraagt. Als de begunstigde arbeidsonge-

schikt is, is het vrijgestelde bedrag niet 180 000 maar 516 000 euro. Indien iemand als ontvanger 

van roerende goederen door schenking – waarover hij/zij belasting verschuldigd is ter vervanging 

van vermogenswinstbelasting – deze goederen binnen vijf jaar na de schenking verkoopt, dient 

hij/zij deze vervangende belasting te betalen alsof de schenking niet had plaatsgevonden. 

 

Tabel 64: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Goede praktij-

ken m.b.t. belastingen bij transfer van een onderneming naar derden 

Nederland Geruisloze overdracht. Vanaf 2001 is het mogelijk de onderneming over te dragen aan een 

opvolger, ook aan een persoon buiten de familiekring, via een zogenoemde geruisloze over-

dracht, d.w.z. zonder gevolgen voor de inkomstenbelasting. De overdragende ondernemer en de 

opvolger dienen ten minste drie jaar als ondernemers te hebben samengewerkt voordat de over-

dracht plaatsvindt (behalve in gevallen als overlijden of scheiding), en de opvolger aanvaardt de 

balanswaardering door de overdrager. De ondernemer dient ten minste 55 jaar oud te zijn, of 

tenminste voor 45% arbeidsongeschikt. 

Denemarken Belastingverlichting bij vervroegde uittreding. In Denemarken is het mogelijk de belastbare 
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winst over de verkoop van een onderneming in een pensioenspaarfonds te storten. De storting is 

beperkt tot 2 miljoen DKK, en de pensioenspaarder geniet in het stortingsjaar volledige aftrek over 

het gestorte bedrag. Wel moet de pensioenspaarder zelf zakelijk actief zijn geweest of meerder-

heidsaandeelhouder zijn geweest van een onderneming die reeds tien jaar vóór bedoelde storting 

een zakelijke activiteit uitoefende. De pensioenspaarder dient in het jaar van de verkoop tenmin-

ste 55 jaar oud te zijn, en de bedrijfsactiviteit mag niet in hoofdzaak hebben bestaan uit de ver-

huur van onroerend goed en het beheer van eigen financiële middelen, obligaties, aandelen e.d. 

„In hoofdzaak‟ wil zeggen: meer dan 25% van het totale inkomen of de totale activa van de onder-

neming. Tot slot dient storting plaats te vinden in een pensioenspaarfonds dat uitkeert in termij-

nen. 

 

Tabel 65: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Goede praktij-

ken m.b.t. belastingen bij transfer van een onderneming naar werknemers 

Denemarken Een buitengewone belastingaftrek over intrestbetalingen met betrekking tot de aankoop 

van aandelen in een bedrijf door de werknemers ervan. Deze betalingen kunnen door middel 

van een speciale berekeningsmethode worden afgetrokken tegen hetzelfde belastingtarief als het 

salaris. 

Portugal Een belastingaftrek voor een overdracht aan de werknemers in het geval van een juridische 

procedure waarin ze verhaal zoeken op een onderneming in moeilijkheden of faillissement en 

indien de werknemers crediteur van de onderneming zijn. 

 

Financiële maatregelen 

Uit Tabel 66 blijkt dat de goede praktijken omtrent de financiële instrumenten die in respec-

tievelijke EU-landen gebruikt kunnen worden, een uiteenlopend arsenaal aan financierings-

mogelijkheden vertegenwoordigen (zoals achtergestelde leningen, waarborgen, persoonlijke 

leningen, subsidies, etc.). 

 

Tabel 66: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Goede praktij-

ken m.b.t. financiële maatregelen 

België Overdrachtslening (Participatiefonds). Het Participatiefonds is een openbare instelling die een 

zogenaamde „overdrachtslening” aanbiedt, bedoeld om een deel van een bedrijfsoverdracht of de 

aankoop van een meerderheidsaandeel in een kleine of middelgrote onderneming te financieren. 

De lening maakt het ook gemakkelijker een hoofdlening bij de bank te krijgen. Deze lening is 

bedoeld voor zelfstandigen, bedrijfsbeheerders of zaakvoerders die minder dan een jaar zelfstan-

dig zijn. Bij rechtspersonen geldt dit criterium voor de mensen die de zaak runnen. De lening is 

een achtergestelde lening met een aantrekkelijke rentevoet. Het maximumbedrag van de lening is 

125 000 euro. Aanvragen gebeuren via de particuliere bank die de hoofdlening verstrekt en die 

een overeenkomst heeft met het Participatiefonds. 

Denemarken Business Angel Network voor bedrijfsoverdrachten. Een aantal business angels hebben 

verklaard interesse te hebben om deel te nemen aan bedrijfsoverdrachten. Daarom is er besloten 

twee BAN‟s op te richten die specifiek gericht zijn op bedrijfsoverdrachten. 
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Denemarken VækstKaution (VækstFonden). VækstFonden (Groeifonds) heeft in 2000 een leningsgarantie-

plan „VækstKaution” gelanceerd. Dit plan heeft tot doel kleine en middelgrote ondernemingen te 

helpen door hun groeipotentieel te financieren. Ook dient het plan ter ondersteuning van bedrijfs-

overdrachten door garanties af te geven voor de betaling van door de bank gefinancierde good-

will, waardoor de koper meer opties en mogelijkheden krijgt om een geschikt financieringspakket 

samen te stellen. Garanties worden afgegeven voor tweederde van bankleningen tot een maxi-

mum van 2,5 miljoen DKK (336 000 EUR) en voor 50 % van leningen van meer dan 2,5 miljoen 

DKK tot een maximum van 5 miljoen DKK (672 000 EUR). De banken behandelen alle leningsbe-

hoeften, waarbij aan specifieke voorwaarden moet worden voldaan. 

Finland Yrittäjälaina (Finnvera plc). Finnvera plc biedt een speciaal financieringsinstrument voor be-

drijfsoverdrachten aan: de zogenaamde ondernemerslening (Yrittäjälaina). Deze lening is bedoeld 

om een bedrijf op te richten, een holding of een vennootschap onder firma in een bestaande on-

derneming te kopen bij een generatiewissel of een aandelentransactie, of het aandelenkapitaal 

van een bestaande onderneming te verhogen. De desbetreffende onderneming moet aan de 

MKB-definitie voldoen. De ondernemerslening kan worden aangevraagd door aandeelhouders die 

tenminste 20 % van het aandelenkapitaal en de stemrechten van een maatschappij op aandelen 

(besloten vennootschap) bezitten, of door vennoten in een vennootschap onder firma of werkende 

vennoten in een commanditaire vennootschap. Aanvragers moeten voltijds voor de onderneming 

werkzaam zijn en in hun levensonderhoud voorzien via de onderneming. De lening is een per-

soonlijke lening aan de ondernemer, maar kan ook aan meerdere oprichters van dezelfde onder-

neming worden verstrekt. Het maximale leningsbedrag is 85.000 euro. 

Frankrijk EDEN. Dit programma is een middel voor financiering van de overdracht van ondernemingen aan 

werknemers (in het bijzonder bij overnames door de werknemers in het geval van een gerechtelij-

ke schikking of liquidatie door de rechter). Het EDEN-programma biedt een jaar lang vrijstelling 

van sociale premies, de mogelijkheid om gebruik te maken van cheques voor de betaling van 

speciale adviseurs (chèques conseil) en een overheidssubsidie. Deze subsidie wordt verstrekt als 

er voor het project al een lening (een „prêt d’honneur‟) van de gedelegeerde particuliere instantie 

of een banklening is verkregen. Ook ondersteunt het programma nieuwe ondernemers gedurende 

de eerste drie jaar na de start of overdracht. 

Luxemburg Prêt au démarrage (Nationale krediet- en investeringsmaatschappij). De prêt au démarrage 

(starterslening) is in maart 2002 in het leven geroepen door de nationale krediet- en investe-

ringsmaatschappij van Luxemburg (Société nationale de crédit et d‟investissement, SNCI). Met 

deze garantievrije lening wordt beoogd jonge ondernemers te helpen die geen eigen kapitaal 

hebben voor het starten of overnemen van een bedrijf. Om toegang te krijgen tot deze kredietfaci-

liteit dient de ondernemer aan verschillende voorwaarden te voldoen: het moet zijn/haar eerste 

bedrijfsstart zijn, alle wettelijke vergunningen moeten zijn verkregen, tenminste 15 % van de te 

financieren investering moet worden opgebracht uit het eigen kapitaal van de ondernemer, en de 

levensvatbaarheid van het project moet blijken uit een bedrijfsplan. De lening, voor een bedrag 

van 10 000 tot 250 000 euro, heeft een looptijd van tien jaar (eventueel verlengbaar met vier jaar). 

Het rentepercentage is gekoppeld aan de lange rente van de SNCI plus 1,5 procentpunt. Een 

garantie is niet nodig. 

 

Ondersteunende maatregelen 

Een aantal instrumenten binnen deze categorie hebben betrekking op het bewust maken van 

ondernemers dat de overdrachtsfase een complex en tijdrovend proces is (zie Tabel 67). 



Advies doorgroei van ondernemingen 

 229 

Daarnaast zijn er eveneens instrumenten omtrent het in contact brengen van potentiële ko-

pers en verkopers via virtuele overnamemarkten (zie Tabel 68). Een derde categorie onder-

steunende maatregelen betreft scholing voor bedrijfsoverdracht (zie Tabel 69). Tenslotte zijn 

er nog maatregelen omtrent individuele begeleiding en advies bij het proces van bedrijfs-

overdracht (zie Tabel 70). 

 

Tabel 67: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Goede praktij-

ken m.b.t. bewustmaking en informatie 

Duitsland Nexxt-change.org. Een online informatieportaal omtrent bedrijfsoverdracht. 

Duitsland One-stop-shop (Industrie und Handelskammer Erfurt). Centraal informatiepunt voor alle aspecten 

van een bedrijfsoverdracht waarbij men juristen, belastingadviseurs en vertegenwoordigers van 

ontwikkelingsbanken en het bedrijfsleven met kennis omtrent bedrijfsoverdrachten ter beschikking 

stelt. 

Finland ViestinVaihto (Ministry of Trade and Industry). Het ViestinVaihto-programma is een van de 

formules voor deskundigenadvies die de Finse centra voor werkgelegenheid en economische 

ontwikkeling (de T&E-centra) aan bedrijven aanbieden. Deskundigen verstrekken het MKB bij een 

generatiewisseling advies dat op hun specifieke behoeften is afgestemd. Gedurende drie dagen 

worden passende voorwaarden voor overnemers onderzocht, wordt duidelijkheid verschaft over 

de situatie en over de verwachtingen van de overdrager en de overnemer, wordt de waarde van 

het bedrijf bepaald, worden de fiscale en wettelijke aspecten toegelicht en worden de financie-

ringsmogelijkheden voor een aantal overdrachtmogelijkheden geschetst. Op het einde van het 

programma ontvangen de ondernemers een overdrachtplan bij een generatiewisseling en aanbe-

velingen voor maatregelen. Met dit programma wordt individueel en vertrouwelijk advies verstrekt 

aan bedrijven. Het kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de T&Ecentra en andere be-

langrijke belanghebbenden, zoals beroepsorganisaties en Finnvera. 

Italië Bewustmaking inzake de overdracht van bedrijven (Unioncamere). Met het oog op de ontwik-

keling van een nationale netwerkstrategie voor bedrijfsoverdrachten is eerst vastgesteld wie op 

nationaal en regionaal niveau direct of indirect bij bedrijfsoverdrachten betrokken is. In eerste 

instantie zijn 73 deskundigen in een seminar bijeengebracht. Dat leverde regels voor bedrijfsover-

drachten op. De volgende stap was een nationale conferentie, die tot doel had een op de aanbe-

velingen van het Best-project gebaseerd coherent kader voor een beleid inzake bedrijfsoverdrach-

ten uit te werken, de lopende procedures via het netwerk van de Kamers van Koophandel te 

versnellen, een showroom voor goede praktijken en de uitwisseling van ervaringen te organiseren, 

en een prijs in het leven te roepen om de media ertoe aan te zetten bedrijfsoverdrachten op grote 

schaal onder de aandacht te brengen. 

Italië Systematische informatievoorziening (Formaper). Formaper, de scholingsorganisatie van de 

Milanese Kamer van Koophandel, biedt systematische informatie aan jonge en nieuwe onderne-

mers. Deze voorlichtingsactiviteiten zijn geïntegreerd met speciale opleidingen. Ook is er een 

nieuwe cursus “Opvolging in het familiebedrijf: tussen wens en rede” opgezet. 

Italië Transbiz (Fondazione Rumor, Kamer van Koophandel te Vicenza). Een tweemaandelijkse 

online nieuwsbrief die wordt verzonden naar instellingen, managers, adviseurs, intermediairs en 

ondernemers. Hierin wordt gemeld wat er gaande is op het gebied van bedrijfsoverdrachten in 

Europa en de rest van de wereld. 

Neder- Kamers van Koophandel. De kamers van koophandel sturen een brief naar de ondernemer 
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land&Ooste

nrijk 

wanneer deze een bepaalde leeftijd bereikt om aan te sporen tot tijdige voorbereiding van de be-

drijfsoverdracht. 

Nederland Overdrachtspakket: Van project naar traject, een geïntegreerde methode van voorlichting 

en advisering over de opvolging in familiebedrijven (RZO, Rabobank en accountantskan-

toor BDO). Deze folder bevat informatie en advies omtrent de overdracht van familiebedrijven. De 

folder is in hoofdzaak bedoeld voor de directe betrokken partijen (de ondernemer, opvolger, de 

partners en andere familieleden) en in tweede plaats voor consultants, overheid, … Het betreft 

een aantal aan elkaar gerelateerde activiteiten zoals de verbetering van de bewustmaking, het 

organiseren van workshops en het verlenen van individuele adviesdiensten. 

Zweden Nationaal programma om bedrijfsoverdrachten te vergemakkelijken (NUTEK). Dit programma 

omvat bewustmakingsmaatregelen, opleidingen en cursussen voor bedrijven en bedrijfsadviseurs, 

advies en instrumenten om een bedrijfsoverdracht voor te bereiden, maatregelen om contacten 

tussen kopers en verkopers te bevorderen, en financiële instrumenten. Het programma werd ont-

wikkeld en word uitgevoerd in nauwe samenwerking met ALMI (de Zweedse Federatie van privé-

ondernemingen), het Verbond van Zweedse ondernemingen en het Netwerk van familiebedrijven. 

 

Tabel 68: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Goede praktij-

ken m.b.t. virtuele overnamemarkten 

België, 

Duitsland, 

Finland, 

Frankrijk, 

Italië, 

Luxemburg, 

Nederland, 

Oostenrijk 

Een online overnameplatform beheerd door een overheids- of semi-overheidsinstelling (vb. 

ministerie) en/of door een kamer van koophandel e.d. Deze databanken kunnen door iedereen 

met een internettoegang worden geraadpleegd. Er zijn geen toegangsbeperkingen. Kopers en 

verkopers blijven in alle databanken anoniem; contacten worden gelegd door de tussenperso-

nen/netwerkpartners. 

 

Tabel 69: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Goede praktij-

ken m.b.t. vorming, training en opleiding (VTO) 

Finland Passing the baton (Ministry of Trade and Industry). Het aanbieden van een 3-daagse busi-

ness-consultatie om ondernemingen te helpen tijdens het proces van bedrijfsoverdracht ofwel 

binnen de familie ofwel aan een nieuwe eigenaar. Bedrijfsoverdrachten kunnen zo systematisch 

en zonder risico uitgevoerd worden. 

Finland Programma voor het MKB op het gebied van bedrijfsopvolging en –ontwikkeling (Instituut 

voor het Kleinbedrijf, SBI). Een programma om te helpen bij de overdracht van een onderneming 

aan de volgende generatie. Het programma duurt negen tot twaalf maanden en is opgebouwd 

rond scholings- en werkgroepbijeenkomsten, overlegsessies en opdrachten. 

Italië Kit.Brunello (Studio CentroVeneto S.a.s.). Een persoonlijk bedrijfsevaluatiepakket gericht op de 

overdracht van bedrijven. Het bevat 100 vragen om ondernemers, managers, adviseurs en ac-

countants helpen inzicht te verkrijgen in de sterke en zwakke punten van een bedrijfsoverdracht. 

Italië Laboratorium (Unioncamere). Een gestructureerde procedure die bestaat uit gestandaardiseer-

de en herhaalbare acties. Het doel is de analyse van de overdrachtssituatie voor afzonderlijke 
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bedrijven en ook voor specifieke regio‟s. 

Spanje Opleiding in bedrijfsoverdracht (Escuela de Organización Industria, EOI). Een programma 

ontwikkeld voor de consolidatie van familiebedrijven, bedoeld voor overdragende ondernemers en 

mogelijke opvolgers in familiebedrijven. 

 

Tabel 70: Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie, Goede praktij-

ken m.b.t. begeleiding en advies 

Finland Onderneming Peetvader (Vereniging van Plaatselijke en Regionale Finse Overheden) heeft 

als doel om personen die veel invloed hadden of nog steeds hebben, te betrekken bij het bedrijfs-

leven om de bedrijvigheid in de gemeenten en de ondernemingen in hun actiegebied te helpen 

ontwikkelen. 

Frankrijk De C.R.A., „Club des Cédants et Repreneurs d‟Affaire‟ (club van overdragende ondernemers 

en opvolgers) is een nationale vereniging van voormalige bedrijfsmanagers die op vrijwillige basis 

deelnemen. De vereniging heeft 30 regionale kantoren en heeft als doel de overdracht van onder-

nemingen te begeleiden door contacten te leggen tussen ondernemers en door voorlichting te 

geven en bijstand te verlenen. 

Nederland De Stichting Ondernemersklankbord biedt advisering en begeleiding van kmo‟s met ernstige 

problemen. De stichting is een organisatie van ruim 200 gepensioneerde ondernemers, directeu-

ren met ondernemerservaring en deskundigen die op vrijwillige basis bijstand verlenen. Ieder jaar 

kloppen meer dan 2000 ondernemers voor ondersteuning aan bij de stichting. Belangrijk onder-

deel van de verleende hulp is de voorbereiding op een bedrijfsoverdracht. 

Oostenrijk Team Beratung (Economische kamer van Opper-Oostenrijk) is een programma dat onderne-

mers de gelegenheid biedt in contact te komen met deskundigen op het gebied van arbeidsrecht 

en sociale wetgeving om te bespreken wat de beste manier is om hun onderneming over te dra-

gen. 

 

3.6. Bedrijfsoverdrachten in Vlaanderen en het 

Vlaamse beleidskader 

3.6.1. De situatie in Vlaanderen 

3.6.1.1. UNIZO-peilingen185 

Met het project „De Grote Ondernemersenquête Eindeloopbaan‟ wil UNIZO de visie van zelf-

standige ondernemers in kaart brengen over twee items: 

 (familiale) bedrijfsopvolging en bedrijfsovername; 

                                                

185  UNIZO (2007), Stoppen is starten, Marktonderzoek Integraal vzw / OvernameMarkt, UNIZO, 15 november 
2007; UNIZO (2009), Stoppen is starten, De grote eindeloopbaan-enquête 2

de
 editie, UNIZO, november 2009. 
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 pensioenvoorbereiding en toekomstplanning. 

De enquête gebeurt via een online onderzoek en moet uitmonden in een „bedrijvenbarome-

ter‟, waarbij tweejaarlijks gepeild wordt naar de ondernemersvisie rond (familiale) bedrijfs-

overdrachten en pensioenplanning. Tot nog toe werden drie peilingen gehouden, in 2007, 

2009 en 2011. 

 

Tabel 71: UNIZO, verdeling van de respondenten volgens leeftijd en aantal jaren actief 

als zelfstandig ondernemer (peiling 2011) 

Aantal jaren actief Leeftijd 

<35 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55+ 

<10 jaar 92% 38% 20% 7% 

10-20 jaar 5% 54% 25% 16% 

21-30 jaar 0% 7% 46% 28% 

31-40 jaar 1% 0% 8% 34% 

>40 jaar 0% 0% 0% 12% 

 

Uit Tabel 71 blijkt dat er, niet verwonderlijk, een directe relatie bestaat tussen de leeftijd van 

de respondent en diens actieve staat van dienst als zelfstandig ondernemer. Van de onder-

nemers die minder dan 10 jaar actief zijn als zelfstandig ondernemer, is 92% jonger dan 35 

jaar. Bij de leeftijdsgroep van 35 tot 44-jarigen is 54% tussen de 10 en 20 jaar actief als zelf-

standig ondernemer. 46% van de 45 tot 55-jarige is tussen 21 en 30 jaar actief als zelfstan-

dige en bij de groep van de 55-plussers is 46% langer dan 31 jaar actief als zelfstandige. 

 

Tabel 72: UNIZO, onderzoeksresultaten 

 2007 2009 2011 

Aantal respondenten 3.583 3.931 2.359 

Wijze van opstart van onderneming 

Ingekocht in bestaande zaak 

Bestaande zaak overgenomen 

Familiale onderneming voortgezet 

Opstart nieuwe zaak 

Geen antwoord/andere 

 

3% 

13% 

22% 

58% 

4% 

 

2% 

13% 

19% 

64% 

3% 

 

3% 

12% 

20% 

63% 

2% 

Aard van het bedrijf 

Familiebedrijf 

Geen familiebedrijf 

 

60% 

40% 

 

59% 

41% 

 

59% 

41% 



Advies doorgroei van ondernemingen 

 233 

 2007 2009 2011 

Generatie die eigenaar is van familiebedrijf 

Eerste generatie 

Tweede generatie 

Derde generatie 

Vierde generatie 

Geen antwoord/Andere 

 

53% 

29% 

12% 

3% 

2% 

 

56% 

27% 

13% 

3% 

1% 

 

59% 

23% 

12% 

4% 

2% 

Kennis over de waarde van het bedrijf 

Juiste waarde 

Bij benadering 

Geen kennis 

Geen antwoord 

 

13% 

40% 

40% 

7% 

 

14% 

41% 

44% 

1% 

 

20% 

48% 

32% 

0% 

Planning toekomst van het bedrijf 

Uitbreiding/groei eigen zaal of bedrijf binnen 5 jaar 

Bedrijf overdragen/verkopen binnen 5 jaar 

Nog niet gedacht aan bedrijf overdragen/verkopen 

Wijziging in de vennootstructuur binnen 5 jaar 

 

 

29% 

34% 

10% 

 

42% 

24% 

32% 

20% 

 

39% 

32% 

25% 

18% 

Redenen om bedrijf te verkopen 

Vertrek naar buitenland 

Voldoende kapitaal opgebouwd 

Economische redenen 

Slechte marktvooruitzichten 

Familiale redenen 

Andere uitdaging 

Goede overnameprijs 

Geen opvolging 

Gezondheidsredenen 

Niet van toepassing 

Bereiken pensioenleeftijd 

  

3% 

6% 

7% 

7% 

7% 

8% 

11% 

16% 

20% 

30% 

39% 

 

3% 

9% 

7% 

6% 

8% 

3% 

10% 

20% 

25% 

 

60% 

Voorkeuropties ingeval van overdracht 

Verkoop aan derden, buiten de familie (MBI) 

Stopzetting activiteiten 

Overdracht volgende generatie 

Overdracht aan familie 

 

44% 

20% 

19% 

8% 

 

48% 

29% 

25% 

5% 

 

44% 

17% 

22% 

4% 
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 2007 2009 2011 

Verkoop aan management (MBO) 

Schenking 

Niet van toepassing 

4% 

2% 

7% 

4% 

2% 

12% 

3% 

2% 

7% 

Meest voorkomende knelpunten bij overdracht 

Te veel info 

Herstructurering 

Stock, voorraad 

Geen knelpunten 

Financiële tegenvallers 

Juridische knelpunten 

Geen duidelijke info 

Te kort aan info 

Personeelsproblemen 

Fiscale knelpunten 

Wettelijke regelingen, vergunningen, subsidies 

Financiering 

Waardebepaling 

 

0% 

5% 

7% 

7% 

9% 

11% 

12% 

13% 

15% 

16% 

18% 

31% 

41% 

 

0% 

4% 

9% 

12% 

 

12% 

13% 

12% 

11% 

20% 

18% 

40% 

48% 

 

0% 

5% 

8% 

8% 

 

13% 

11% 

11% 

15% 

20% 

17% 

38% 

50% 

Raadgever voor bedrijfsoverdracht 

Vastgoedmakelaar 

Familieleden 

Niet van toepassing 

Nog niet over nagedacht/geen idee 

Fiscalist, belastingconsulent 

Overnamebemiddelaar 

Notaris 

Bankier 

Advocaat, jurist 

Accountant 

Boekhouder 

Bedrijfsrevisor 

 

2% 

3% 

4% 

6% 

15% 

15% 

18% 

18% 

20% 

31% 

37% 

 

 

1% 

1% 

6% 

10% 

5% 

6% 

5% 

 

4% 

16% 

31% 

8% 

 

3% 

3% 

5% 

6% 

 

19% 

25% 

19% 

25% 

42% 

56% 

Belangrijkste problemen bij opvolging familiebedrijven 

Familiale spanningen 

Fiscale beslommeringen 

 

7% 

10% 

 

5% 

10% 

 

12% 

12% 
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 2007 2009 2011 

Niet kunnen stoppen met werken 

Voorzie geen problemen 

Financiering 

Niet weten/niet van toepassing 

Goede opvolgers vinden 

12% 

13% 

26% 

19% 

31% 

11% 

10% 

22% 

31% 

34% 

15% 

20% 

22% 

18% 

36% 

 

Uit Tabel 72 kunnen volgende conclusies afgeleid worden: 

 Wijze van opstart van de onderneming. Het opstarten van een nieuwe onderneming 

draagt verreweg de grootste voorkeur weg om een carrière als ondernemer te begin-

nen. 63% van de respondenten geeft aan zelf een onderneming te hebben opgestart. 

Familiale opvolging (20%) en overname van een bestaande zaak (12%) zijn duidelijk 

minder populair. 

 Aandeel familiebedrijven. Het merendeel van de zelfstandige ondernemingen zijn 

familiebedrijven (59%). Familiebedrijven zijn vaak nog in handen van de eerste genera-

tie (59%). 

 Planning toekomst bedrijf binnen de 5 jaar (verwachte belangrijke veranderingen 

op korte termijn). Met betrekking tot mogelijke veranderingen denken ondernemers in 

de eerste plaats aan de uitbreiding of de groei van de eigen onderneming (39%). 32% 

denkt eraan zijn bedrijf te verkopen of over te dragen binnen de 5 jaar. Ongeveer 1/4 

van de ondernemers denkt niet na over een eventuele overdracht/verkoop van de on-

derneming. 

 Kennis van de waarde van de onderneming. Het bepalen van de waarde van de 

onderneming is voor veel ondernemers geen eenvoudige aangelegenheid: 32% van de 

ondernemers stelt dat ze de waarde van hun onderneming niet kennen. Dit is een ver-

betering tegenover de peilingen van 2007 en 2009, toen respectievelijk 40% en 44% 

van de respondenten aangaf geen idee te hebben van de waarde van hun zaak. Gelijk-

lopend met deze vaststelling, is het aantal ondernemers (20%) die de juiste waarde 

van hun zaak kennen, gestegen is ten opzichte van 2007 (13%) en 2009 (14%). 

 Motieven om bedrijf over te laten of te verkopen. De belangrijkste reden voor on-

dernemers om hun bedrijf te verkopen of over te laten is het bereiken van de pensi-

oengerechtigde leeftijd (58%). Daarnaast spelen de gezondheidsredenen een belang-

rijke rol (25%). Ook het niet vinden van een geschikte opvolger (20%) is een 

belangrijke reden om zijn bedrijf te verkopen of over te laten. Doorheen de peilingen 

blijven dit de belangrijkste redenen, maar ze worden nog sterker, zeker wat het berei-

ken van de pensioenleeftijd betreft. Dit duidt op het acuut probleem van de vergrijzing. 

 Voorkeuropties in geval van overdracht. Ondernemers denken bij de overdracht van 

een onderneming in 44% van de gevallen aan een verkoop aan derden, buiten de fami-

lie. Ongeveer 17% van de ondernemers denkt aan het stopzetten van de activiteiten in 

plaats van overname of verkoop. Een vijfde van de ondernemers zou een overdracht 

aan de volgende generatie als een optie beschouwen, maar dan moet die volgende 
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generatie wel bekwaam zijn en het zelf ook nog willen. Dezelfde opmerking wordt ge-

maakt bij een overdracht aan familie (4%). 

 Belangrijkste knelpunten bij een overdracht. Het belangrijkste knelpunt voor een 

goede planning van de overdracht is de waardebepaling. Bijna de helft van de onder-

nemers geeft aan dat dit het belangrijkste knelpunt is bij de overdracht van een bedrijf. 

De waardebepaling is onder meer een probleem in het geval de overlater de onderne-

ming overlaat aan een externe koper. Maar ook in het geval de onderneming wordt 

overgelaten aan de eigen kinderen is de waardebepaling geen evidentie. Het tweede 

meest voorkomende knelpunt dat ondernemers aangeven is de financiering van de 

overname (38%). In het geval van overdracht moet de overnemer zijn financiering rond 

kunnen krijgen en hebben ze behoefte aan een uitgebreide financiële analyse van de 

over te nemen zaak. Vele kleine zelfstandigen beschikken vaak echter niet over gede-

tailleerd cijfermateriaal en worden vaak onvoldoende begeleid. Verder geven onder-

nemers aan dat er ook fiscale knelpunten (20%) zijn, knelpunten met betrekking tot 

wettelijke regelingen, vergunningen en subsidies (17%), personeelsproblemen (15%), 

juridische knelpunten (13%), een gebrek aan duidelijke informatie of een tekort aan in-

formatie (11%). Tot slot voorziet 8% geen problemen. 

 Raadgever in geval van overdracht. De belangrijkste figuren als raadgever voor een 

bedrijfsoverdracht zijn de boekhouder (56%) en de accountant (42%). 

 Belangrijkste problemen bij opvolging van familiebedrijven. Het belangrijkste pro-

bleem voor ondernemers bij het regelen van hun opvolging binnen familiebedrijven, is 

het vinden van een goede opvolger (36%). Op de tweede plaats komt de financiering 

(22%). De overnemer moet de financiering rond krijgen, maar er kunnen zich ook pro-

blemen voordoen bij de verdeling van de onderneming wanneer er twee of meer kin-

deren zijn. Het zelf niet kunnen stoppen met werken is voor 15% van de ondernemers 

een belangrijke reden waarom het regelen van de opvolging niet vlot verloopt. 

3.6.1.2. VOKA186 

Uit een bevraging van VOKA-tribune bij 900 familiale ondernemers187 blijkt dat bijna 70% 

vandaag nog niet weet aan wie ze het bedrijf gaan overlaten. Dat cijfer gaat op voor de 

meeste leeftijdscategorieën behalve bij de zestigplussers waar voor 65% vaststaat wie de 

onderneming gaat overnemen. Die tegenstelling wijst er volgens VOKA-tribune alleszins op 

dat er pas vrij laat effectief een opvolger wordt aangeduid. Voor zes op tien van de familiale 

ondernemers draagt de opvolging binnen de familie de voorkeur weg maar is de opvolging 

van het familiebedrijf tevens een permanente bron van bezorgdheid. Bij de 50-plussers loopt 

dat cijfer op tot 75%. Vragen die deze bezorgdheid illustreren, zijn bijvoorbeeld: “Zijn mijn 

kinderen wel geschikt om het bedrijf over te nemen? Is er voor elk van hen wel een plaats, 

en hoe gaat die samenwerking dan wel verlopen? Wat met de partners van de kinderen? 

Wat doen we met het patrimonium? Hoe stellen we onze eigen toekomst financieel veilig?” 

                                                

186  VOKA (2011), Familiale ondernemers met de handen in het haar, VOKA-tribune, jaargang 5 – maart 2011. 

187  Meer dan 55% van de respondenten is ouder dan 50 jaar. Driekwart staat aan het hoofd van een kmo met 
minder dan 50 werknemers. 45% van de ondernemers was de eerste generatie in het bedrijf. 93% heeft kin-
deren. 
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De reacties die VOKA-tribune verzamelde, kunnen in drie grote groepen worden verdeeld: 

 Een groep die zich zorgen maakt over hoe ze de opvolging kunnen regelen zonder 

daarbij één van de kinderen tekort te doen. Hierbij wordt vaak verwezen naar het be-

drag dat nodig is om zij die niet in de zaak stappen, uit te kopen. 

 Een groep die absoluut niet wil dat de kinderen het roer overnemen omdat ze zelf erva-

ren hebben hoe moeilijk en zwaar het is om een zaak te runnen. Vaak wordt daarbij 

verwezen naar de hoge fiscale druk en de administratieve overlast die de wetgeving 

met zich meebrengt. 

 Een groep die de opvolging wel al tot in de puntjes heeft geregeld. Het gaat hier vooral 

om zestigplussers die vaak al jaren met de opvolging bezig zijn. Voor 65% van deze 

groep staat reeds vast wie de fakkel zal overnemen. 

Ui de peiling blijkt tevens dat zes op de tien ondernemers wel wil dat het bedrijf in familie-

handen blijft, maar dat slechts 53% verwacht dat een van de kinderen het bedrijf ook zal 

overnemen. Het bedrijf overlaten aan een ander familielid is voor de meest bedrijfsleiders 

(83,5%) geen optie. Het lijkt dus dat de bedrijfsleiders graag het roer aan hun kinderen willen 

doorgeven, maar dat ze niet altijd verwachten dat dat ook effectief zal gebeuren. Naargelang 

van de leeftijdsgroep zijn er verschillen in de verwachtingen betreffende de opvolging. Bij de 

jongste (tussen de 20 en de 30 jaar) en de oudste (ouder dan 60 jaar) verwacht ongeveer 

70% dat de kinderen de onderneming zullen overnemen. In de groep van dertigers en vijfti-

gers is dat zowat 55%. Opvallend is dat van de veertigers 60% er van uitgaat dat de kin-

deren het bedrijf niet zullen overnemen. Zij zijn ook de enige leeftijdsgroep die er het minst 

de voorkeur aan geeft dat het bedrijf in handen van de familie blijft (ongeveer 50 % ten op-

zichte van ongeveer 70%). 

Ondanks de bezorgdheid over de opvolging betrekken slechts vier op de tien ondernemers 

een externe adviseur bij de opvolging. Vaak bestaat er twijfel over tot wie ze zich kunnen 

wenden. 

Opvolging gaat gepaard met heel wat emoties en hoe langer de ondernemer wacht met de 

opstart van het opvolgingsproces, hoe moeilijker het wordt. Die emotionele verbondenheid 

met de onderneming maakt dat ruim 70% van de ondernemers in alle leeftijdsgroepen aan-

geeft dat ze na de opvolging achter de schermen mee een oogje in het zeil zullen houden. 

Dit wijst erop dat de oudere generatie zich na de opvolging niet terugtrekt. 

Tenslotte verwachten de meeste ondernemers (66%) dat de machtswissel heel wat verande-

ring en innovatie met zich mee zal brengen op het bedrijf. Zoals boven reeds aangegeven, is 

dat voor de meeste ondernemers echter geen reden om na de opvolging de touwtjes volledig 

uit handen te geven. 

3.6.2. Het Vlaamse beleidskader 

3.6.2.1. De Vlaamse beleidsintenties 

De Vlaamse overheid heeft van de ondersteuning en de facilitering van bedrijfsoverdrachten 

een beleidsaandachtspunt gemaakt. In het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014 wordt in het 

kader van de VIA-doorbraak „de open ondernemer‟ bijzondere aandacht besteed aan het 

ondernemingsklimaat, en meer in het bijzonder aan de problematiek van de opvolging en 

overname: ”Er is een sterker beleid nodig over opvolging en overname, met informatie en 
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begeleiding, zodat er meer generatiewisseling komt in Vlaamse ondernemingen. We passen 

de bestaande regeling voor vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen 

als volgt aan: 

 voor al goedgekeurde aanvragen voorzien we dat ondernemers die vanwege de crisis 
de loonlasten moesten of moeten laten dalen, geen navorderingen krijgen wanneer ze 
de voorwaarden niet langer vervullen; 

 voor nieuwe aanvragen heffen we de voorwaarde van loonlasten op. 

Deze maatregel wordt geëvalueerd medio 2011.” 

In de Beleidsnota Economie 2009-2014 wordt bij de strategische doelstelling „Meer en ster-

ker ondernemerschap‟ dieper ingegaan op de beleidsintenties aangaande opvolging en 

overname: “De Vlaamse overheid zal de komende legislatuur een geïntegreerd beleid ont-

wikkelen waarin bewustmaking, informatie en begeleiding een cruciale rol spelen, geflan-

keerd door fiscale maatregelen (zoals de verdere aanpassing van de successierechten) en 

eventueel ook financiële incentives. Bij de uitwerking van dit beleid zullen de al bestaande 

instrumenten en initiatieven waar mogelijk ingeschakeld worden. Tevens zal er aandacht zijn 

voor benchmarking met het buitenland. Ten slotte dienen er op regelmatige tijdstippen simu-

laties plaats te vinden van de effecten van de vergrijzing op het ondernemersbestand zodat 

het beleid hier zo accuraat mogelijk op kan inspelen. […], dienen de ondernemers in de eer-

ste plaats bewust gemaakt te worden van het feit dat men continu aandacht moet hebben 

voor een mogelijke bedrijfsoverdracht en tevens van het feit dat een succesvolle overdracht 

tijdig dient voorbereid te worden. Om de ondernemers van deze noodzaak bewust te maken 

kunnen verscheidene sensibiliseringskanalen ingeschakeld worden, zoals directe kanalen, 

intermediaire organisaties en de beroepsorganisaties en –instituten van boekhouders en 

accountants. De rol van deze laatste zou erin kunnen bestaan dat zij de overname- en op-

volgingsproblematiek ook proactief bij de ondernemers gaan aanbrengen. Daarnaast zal ook 

bij de sensibilisering rond ondernemerschap aandacht gaan naar het overnemen van een 

zaak opdat kandidaat-ondernemers deze optie ook in overweging zouden nemen. […] Ook 

de kandidaat-overnemers moeten over voldoende informatie, advies en begeleiding kunnen 

beschikken zodat ze goed voorbereid het overnameproces kunnen doorlopen”. 

In de Beleidsbrief Economie 2010-2011 wordt dit meer verduidelijkt: “Het Agentschap On-

dernemen zal een geïntegreerd beleid ontwikkelen waarin bewustmaking, informatie en be-

geleiding een cruciale rol spelen. Met behulp van een beleidsvoorbereidend traject waarbij 

deskundigen, ondernemersorganisaties en projectpromotoren geconsulteerd werden, is een 

draaiboek ontwikkeld met een planning van de te nemen maatregelen om het geïntegreerd 

beleid uit te voeren vanaf 2011. Daarbij zullen de volgende acties in uitvoering worden ge-

bracht: 

 directe sensibilisering naar ondernemers in de doelgroep; 

 gespreid over meerdere jaren zal deze campagne ook verwijzen naar de nieuwe initia-
tieven op het vlak van informatieverstrekking en begeleiding; 

 voor de informatieverstrekking zal het Agentschap Ondernemen een portaalsite ont-
wikkelen met algemeen geldende informatie over de verschillende aspecten van het 
opvolgingsproces; getuigenissen; tools en zelfscans; links naar adviseurs, opleidingen, 
projecten en andere initiatieven; agenda van seminaries en evenementen; 

 aanpassing van de kmo-portefeuille en/of ontwikkeling van een nieuwe maatregel om 
begeleiding tijdens het overdrachts- en opvolgingsproces subsidieerbaar te maken; 
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 voortdurend overleg als regisseur met de lopende EFRO- en ondernemerschapspro-
jecten om hun activiteiten af te stemmen op het geïntegreerde beleid. 

Hierbij aansluitend zijn ook fiscale maatregelen van belang. De evaluatie van het Vlaamse 

successiedecreet is gepland voor 2011. 

Midden 2010 worden de resultaten bekend gemaakt van de in december 2009 gelanceerde 

oproep ondernemerschap voor het thema continuïteitsmanagement met specifieke aandacht 

voor overdracht/overname van ondernemingen. […] Er worden 7 pilootprojecten gesteund 

die inspelen op het thema continuïteit.” 

Het voornemen om een geïntegreerd beleid te ontwikkelen waarin bewustmaking, informatie 

en begeleiding een cruciale rol spelen, geflankeerd door fiscale maatregelen en eventueel 

ook financiële aansporingen, wordt hernomen in het Vlaams Hervormingsprogramma Europa 

2020. 

In het Operationeel Programma „Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkge-

legenheid‟ –Vlaanderen 2007-2013 wordt binnen de thematische prioriteit „Ondernemer-

schap‟ gewezen op het belang van meer geslaagde bedrijfsoverdrachten met het oog op het 

behoud van de bestaande werkgelegenheid en de creatie van tewerkstelling. Daaraan wordt 

een operationele doelstelling verbonden, nl. het creëren van een faciliterend start-, groei- en 

overnamekader. Daarin worden specifieke acties naar voor geschoven om de markt voor 

bedrijfsovernames te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn: 

 sensibilisatie aanbodzijde: bijvoorbeeld specifieke doelgroep ondernemers ouder dan 
55 jaar persoonlijk aanschrijven 

 sensibilisatie vraagzijde: bijvoorbeeld specifieke doelgroep potentiële jonge onderne-
mers over de mogelijkheid een bestaand bedrijf verder te zetten 

 sensibilisatie van alle betrokken actoren bij een overname (overlaters, potentiële over-
nemers, accountants en bankiers …) 

 sensibilisatie inzake beschikbare professionele begeleiding en adviesverlening alsook 
inzake beschikbare financieringsinstrumenten 

 professionele begeleiding van de overlater tijdens de pre-overname fase 

 ontwikkeling van een discussieplatform voor discussies tussen ondernemingen en des-
kundigen op verschillende gebieden 

 begeleiding van de overlater en de overnemer gedurende het overnameproces 

 begeleiding van familiebedrijven bij de overdracht van het bedrijf van de ene generatie 
naar de volgende 

 proactief screenen van de in de toekomst over te laten ondernemingen op hun waarde 
en mogelijkheden 

 ontwikkeling van een zelfevaluatiepakket voor (familiale) kmo’s met betrekking tot ster-
ke en zwakke punten van een bedrijfsoverdracht (financiële, fiscale, juridische, organi-
satorische, verzekeringstechnische, psychologische en leidinggevende factoren) 

 via mentorschap de ondernemer inzicht geven in de kernvaardigheden en het intellec-
tueel kapitaal van zijn onderneming teneinde sterkere onderhandelingspositie te ver-
werven bij overname 

 lokale netwerken en databanken van vraag en aanbod van particuliere adviesverleners 
(banken, consultants…) groeperen tot één centraal netwerk. 
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Tenslotte moet erop gewezen worden dat ook de Vlaamse sociale partners in het kader van 

samen met de Vlaamse overheid ontwikkelde middellange en lange termijnplannen de pro-

blematiek van de bedrijfsoverdrachten hebben aangekaart. 

In zijn advies van 10 juni 2009188 formuleerde de SERV een aantal actielijnen om tegen 2014 

een aantal door hem vooropgestelde objectieven te realiseren in het kader van doelstelling 5 

van het Pact 2020. Eén van deze actielijnen heeft betrekking op een beleid gericht op de 

doorgroei van ondernemingen: “De Vlaamse overheid dient de totstandbrenging van een 

effectieve overnamemarkt te ondersteunen. De Vlaamse overheid heeft in dit kader een be-

langrijke opdracht in de sensibilisering van en als draaischijf tussen alle actoren (aanbodzij-

de, vraagzijde, tussenpersonen) in een overnameproces.” 

In het Werkgelegenheids- en Investeringsplan van 18 december 2009 wordt stimulering van 

ondernemerschap als één van de actieterreinen van het investeringsplan naar voor gescho-

ven:”Het gaat hierbij zowel om startend ondernemerschap als om de continuïteit, de (interna-

tionale) doorgroei en de overname van bestaande ondernemingen.” 

3.6.2.2. Facilitaire en ondersteunende Belgische/Vlaamse 

maatregelen189 

Bewustmaking, het verstrekken van informatie over de beschikbare ondersteuning, het aan-

bieden van speciale cursussen over bedrijfsoverdrachten, het opnemen van de bedrijfsover-

dracht in het lesprogramma van ondernemersopleidingen, begeleiding en advisering, de in-

richting van markten voor kopers en verkopers van bedrijven en de beschikbaarstelling van 

financiering zijn belangrijke middelen om bedrijfsoverdrachten te vereenvoudigen en te on-

dersteunen. Belangrijk is dat deze ondersteuning op een gestructureerde manier wordt aan-

geboden en de beoogde doelgroepen bereikt. 

Ook de Vlaamse overheid is zich reeds geruime tijd bewust van de overnameproblematiek 

(zie hierboven) en heeft een aantal facilitaire maatregelen in de steigers gezet om bedrijfs-

overdrachten te vergemakkelijken. Daarmee is voor de Vlaamse overheid de kous niet af. De 

problematiek van de bedrijfsoverdrachten vereist een verhoogde aandacht. Daarom lanceer-

de de Vlaamse regering in het najaar 2011 een Masterplan en werd er tevens een studie 

uitbesteed aan het Steunpunt Ondernemen om de financiële steunmaatregelen aan een eva-

luatie te onderwerpen (zie volgend punt). 

Globale vaststelling is dat al heel wat Europese beleidsaanbevelingen om overdrachten te 

faciliteren, doorgevoerd werden in België/Vlaanderen. België heeft al 11 van de 13 aanbeve-

lingen geïmplementeerd. 

Wettelijke maatregelen 

Op juridisch vlak werden reeds tal van aanpassingen doorgevoerd om het proces van be-

drijfsoverdrachten zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zo kan men in België sinds 1998 via de 

Stichting Administratiekantoor de continuïteit van het bedrijf veilig stellen. Hierdoor krijgt de 

                                                

188  SERV (2009), Pact 2020, Stapstenen voor de nieuwe Vlaamse regering, 10 juni 2009. 

189  Zie hiervoor onder meer: Prof. Hans Crijns, Sabine Vermeulen (2007), “Het Europees overnamebeleid: een 
balans voor Vlaanderen”, Onderzoek uitgevoerd door Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Inno-
vatie (SOOI), Vlerick Leuven Gent Managamentschool, April 2007 
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onderneming de mogelijkheid haar aandelen te „certificeren‟ en de rechten (stemrecht en 

financieel recht) van de aandeelhouders te splitsen. De aandeelhouders die niet geïnteres-

seerd zijn in het bestuur van het bedrijf, kunnen een certificaat krijgen in ruil voor hun aan-

deel. Met dit certificaat blijven zij hun recht op een dividend behouden. 

Verder is het ook mogelijk de rechtsvorm van het bedrijf te wijzigen zodat de overdracht wet-

telijk en fiscaal geoptimaliseerd kan worden. Ook werd het beheer van een vennootschap 

vereenvoudigd door een vermindering van administratieve lasten. 

In tegenstelling tot vele andere Europese landen, is het in Vlaanderen niet mogelijk een NV 

op te richten met één vennoot. Verder dienen besluiten ook unaniem genomen te worden, 

wat betekent dat het verplicht is om met alle erfgenamen samen over de voortzetting van het 

bedrijf te beslissen waardoor de continuïteit van het bedrijf eventueel in gedrang kan komen. 

Wat de administratieve vereisten bij een bedrijfsoverdracht betreft, kan worden opgemerkt 

dat er een grotere vereenvoudiging mogelijk zou zijn conform de vestiging van bedrijven, 

d.w.z. minder formaliteiten, kortere deadlines en met één enkel contactpunt voor de onder-

nemer. 

Fiscale maatregelen 

Wat betreft de fiscale maatregelen, heeft Vlaanderen reeds tal van fiscale aanpassingen 

doorgevoerd om de bedrijfsoverdracht te vergemakkelijken. 

Om overdracht binnen de familie te faciliteren, werden successie- en schenkingsrechten her-

vormd190. Onder het oude artikel 60bis van het Vlaamse Wetboek Successierechten werd de 

overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen vrijgesteld van successierech-

ten indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Wat de schenkingen van familiale on-

dernemingen en vennootschappen betreft, konden zij genieten, ook hier onder bepaalde 

voorwaarden, van een verlaagd vast tarief van 2%. In de nieuwe regeling (artikel 140bis e.v. 

Wetboek Registratierechten en artikel 60/1 e.v. Wetboek Successierechten) voorziet de 

Vlaamse decreetgever in een vrijstelling van schenkingsrechten op de overdracht van famili-

ale ondernemingen en vennootschappen indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De 

vrijstelling van successierechten wordt afgeschaft en vervangen door verlaagde successie-

rechten van 3% (in de rechte lijn en tussen echtgenoten en samenwonenden) en 7% (in alle 

andere gevallen), ook hier indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

Voor de belastingen die een rol spelen bij de overdracht aan derden, zoals inkomstenbelas-

ting, vennootschapsbelasting en vermogenswinstbelasting, blijken slechts enkele landen de 

aanbevelingen uit 1994 te hebben gevolgd. Sommige maatregelen zijn zelfs ingetrokken. 

Vlaanderen (België) behoort tot de landen die wel reeds initiatieven hieromtrent genomen 

hebben. Zo bestaan er verlaagde tarieven voor vermogenswinstbelasting. Ook zijn er een 

(gedeeltelijke) vrijstellingen van inkomstenbelasting voor winsten uit de verkoop van een be-

drijf wanneer de eigenaar de pensioenleeftijd nadert en voor opbrengsten die opnieuw in een 

ander bedrijf worden geïnvesteerd of die worden gebruikt om het pensioen van de bedrijfsei-

genaar te financieren. Ook hier worden deze belastingvrijstellingen enkel toegekend onder 

bepaalde voorwaarden. 

                                                

190  Decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012, B.S. 30 decem-
ber 2012. 



Advies doorgroei van ondernemingen 

 242 

België heeft een systeem om de overdracht aan werknemers aan de hand van optiebezit te 

bevorderen. Nadat dit gunstige belastingstelsel was opgezet, zijn de regels voor de sociale 

premies gewijzigd. Vroeger werden opties beschouwd als een deel van het salaris, zodat er 

sociale premies moesten worden betaald. De nieuwe algemene regel is dat opties niet wor-

den behandeld als deel van het salaris. Om de verkoop van ondernemingen aan werkne-

mers aan te moedigen kan in het bijzonder nog gedacht worden aan belastingvrijstellingen 

voor investeringen door werknemers in hun eigen bedrijf (zoals fiscaal begunstigde spaar-

plannen, aandelenplannen en aandelenoptieplannen). 

Tot slot wordt erop gewezen dat belastingsystemen mee dienen te evolueren met de veran-

derende bedrijfspraktijken en veranderende prioriteiten. Continue monitoring van de omge-

ving, waardoor men eerst de meest dringende knelpunten kan aanpakken, is daarom aan-

gewezen omdat deze veranderingen het klimaat van bedrijfsoverdrachten kunnen 

beïnvloeden. 

Financiële maatregelen 

Bij de bevordering van opvolging gaat het vooral om de financiering van bedrijfsoverdrachten 

beschikbaar te maken. Gezien het toenemende belang van bedrijfsoverdrachten aan derden, 

dienen geschikte financiële middelen voorhanden te zijn om deze overdrachten te voeden. 

Achtergestelde leningen en overheidswaarborgen blijken de meest genoemde financiële 

hulpmiddelen te zijn191. 

In België/Vlaanderen bestaan reeds verscheidene financieringsvormen om bedrijfsover-

dracht te faciliteren. In dit kader vermelden we de overdrachtslening (Participatiefonds), de 

Waarborglening (PMV), de win-winlening en de buy-out/buy-in financiering (Gimv). 

Algemeen kan worden opgemerkt dat het huidige decreet van 31 januari 2003 op het eco-

nomisch ondersteuningsbeleid op basis van artikel 6 investeringssteun toelaat voor de over-

neming van een onderneming die gesloten is of die zou hebben moeten sluiten indien een 

dergelijke overname achterweg was gebleven. Deze bepaling wordt overgenomen in het 

nieuwe ontwerpdecreet dat het decreet van 2003 zal vervangen. 

Bij de generieke Waarborgregeling van PMV stelt de overheid zich borg voor een deel van 

het benodigde krediet. Daardoor verlaagt het risico voor de bank en verhoogt de krediet-

waardigheid van de kredietnemer. De hoogte van de waarborg is afhankelijk van de behoefte 

en het tekort aan zekerheden. Er geldt een maximum van 750 000 euro aan waarborgen en 

de waarborg kan betrekking hebben op ten hoogste 75% van het kredietbedrag. Dat bedrag 

kan worden overschreden tot maximum €1.500.000 na grondig onderzoek door Waarborg-

beheer nv en mits goedkeuring door de Vlaamse minister van Economie. Daarnaast is er 

nog Gigarant dat waarborgen kan verstrekken aan kmo‟s en grote ondernemingen boven 

anderhalf miljoen €. De waarborg kan oplopen tot 80 % van het onderliggende krediet. De 

maximale looptijd bedraagt vijf jaar. 

Verder bestaat er in Vlaanderen ook de zogenaamde achtergestelde winwin-lening. Wie als 

vriend, familielid of kennis gedurende een looptijd van 8 jaar tot € 50.000 leent aan een 

Vlaams bedrijf, krijgt hierop jaarlijks een belastingvermindering van 2,5%, gekoppeld aan een 

                                                

191  KeFiK (2007), Overnames van Belgische kmo‟s: de financiering, Overzicht literatuur en analyse van waarborg- 
en kredietdossiers van commerciële banken en gespecialiseerde overheidsinstellingen, 30 augustus 2007. 
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eventuele fiscale recuperatie indien de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen. Een 

onderneming kan zo tot een bedrag van € 100.000 Winwin-leningen aangaan met een 

maximum van € 50.000 per kredietgever. Als het bedrijf de achtergestelde lening uiteindelijk 

niet kan terugbetalen, krijgt de investeerder 30 procent van het niet terugbetaalde bedrag 

terug via een eenmalige belastingvermindering. 

Verder is er nog buy-out/buy-in financiering via de Gimv, die voornamelijk gericht is op mid-

delgrote bedrijven met een sterke marktpositie en/of groeimogelijkheden. 

Ook de ARKimedes-regeling sluit risicokapitaalverschaffing voor overnames niet uit maar 

richt zich de facto op starters en groeiers. 

De leningen Starteo, Optimeo, Initio en de startlening van het Participatiefonds kunnen de 

overname van een activiteit financieren, voor zover zij, inclusief de over te nemen of de 

overgenomen onderneming, als kleine onderneming (KO) kunnen beschouwd worden. De 

lening dient bestemd te zijn voor de financiering die gepaard gaat met de overdracht van een 

onderneming. Met dit laatste wordt bedoeld de overdracht onder bezwarende titel van een 

kleine onderneming of een zelfstandige activiteit uitgebaat door een natuurlijke of een 

rechtspersoon. Omvat de overdracht een activiteit uitgeoefend door één of meerdere natuur-

lijke personen dan dient het geheel van de handelszaak te worden overgenomen, of dient 

per overdrager het geheel van zijn aandeel in de handelszaak te worden overgenomen, 

waarbij de overnemer uiteindelijk de meerderheidsaandeelhouder wordt. Betreft de over-

dracht een rechtspersoon, dan dient het geheel van de handelszaak of de meerderheid van 

de aandelen te worden overgenomen. Bij de overname van de meerderheid van de aandelen 

dient de overnemer bovendien het dagelijkse beheer uit te oefenen met uitsluiting van de 

overdragers. 

Starteo richt zich op zelfstandigen, zaakvoerders of bestuurders van een onderneming die 

hun activiteiten sinds minder dan 4 jaar in hoofdberoep uitoefenen (criterium: inschrijvingsda-

tum sociaal verzekeringsfonds). Het maximumbedrag van de Starteo-lening is gelijk aan het 

kleinste van de volgende bedragen: 

 bedrag van de lening die de bank zelf verstrekt; 

 viermaal de eigen inbreng; 

 € 250.000. Voor de overname van ondernemingen via de aankoop van aandelen kan 

dit laatste plafond € 350.000 worden, beperkt tot: 

 bedrag van de lening die de bank toekent; 

 35% van de beroepsinvestering indien het bedrag van tussenkomst van het Par-

ticipatiefonds € 250.000 overschrijdt. 

De eigen inbreng van de aanvrager moet minstens 10% van de globale investering bedra-

gen. Het minimumbedrag van de tussenkomst van het Participatiefonds bedraagt € 7.500. 

De Optimeo-lening is bedoeld voor zelfstandigen in hoofdberoep en bestaande ondernemin-

gen voor zover zij beantwoorden aan het KO-criterium. Optimeo helpt de uitbreiding van een 

zaak of onderneming te financieren. Het maximumbedrag van de Optimeo-lening is gelijk 

aan het kleinste van de volgende bedragen: 

 bedrag van de lening die de bank zelf verstrekt; 

 driemaal de eigen inbreng; 
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 € 250.000. Voor de overname van ondernemingen via de aankoop van aandelen kan 

dit laatste plafond € 350.000 worden, beperkt tot: 

 bedrag van de lening die de bank toekent; 

 35% van de beroepsinvestering indien het bedrag van tussenkomst van het Par-

ticipatiefonds € 250.000 overschrijdt. 

De eigen inbreng van de aanvrager moet minstens 10% van de globale investering bedra-

gen. Het minimumbedrag van de tussenkomst van het Participatiefonds bedraagt € 7.500. 

De Initio-lening is bedoeld voor zowel natuurlijke als rechtspersonen, voor zover zij beant-

woorden aan het KO-criterium. Zij richt zich op zelfstandigen en vrije beroepen die hun activi-

teiten in hoofdberoep uitoefenen. Het maximumbedrag van de Initio-lening is gelijk aan het 

kleinste van de volgende bedragen: 

 € 100.000; 

 vijfmaal de eigen inbreng; 

 50% van het totale investeringsbedrag (het saldo moet bestaan uit een bankkrediet en 

de eigen inbreng van de ondernemer) 

Het minimumbedrag voor de lening van het Participatiefonds bedraagt 7.500 €. In totaal dient 

het bedrag van de inbreng van de financiële instelling en van de ondernemer(s)-oprichter(s) 

groter of gelijk te zijn aan de Initio-lening. Ondernemer en bankinstelling financieren derhalve 

minimaal 50 % van het globale investeringsplan. Het Participatiefonds financiert maximaal 50 

% van het globale investeringsplan. 

De startlening richt zich op de uitkeringsgerechtigde volledige werklozen, de niet-werkende 

werkzoekende ingeschreven sinds tenminste 3 maanden, en de begunstigde van een 

wachtuitkering of een leefloon, die zich als zelfstandige in hoofdberoep wil vestigen of een 

onderneming wil oprichten. Indien dit gepaard gaat met de oprichting van een vennootschap 

dient de aanvrager meerderheidsaandeelhouder te zijn en het dagelijkse beheer waar te 

nemen. De startlening kan enkel worden toegekend aan natuurlijke personen. Het maxi-

mumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen: 

 viermaal de inbreng in geld. Dat bedrag mag ook gedeeltelijk of volledig worden ge-

leend; 

 € 30.000. 

Tot slot kan ook nog verwezen worden naar het KB van 8 oktober 2008 tot wijziging van het 

Wetboek van Vennootschappen dat de regels met betrekking tot financiële steunverlening 

substantieel wijzigt. Het Koninklijk Besluit implementeert de Richtlijn 2006/68/EG tot wijziging 

van de Tweede “Kapitaal Richtlijn” vennootschapsrecht192. Deze Richtlijn biedt Lidstaten de 

mogelijkheid enkele kapitaalbeschermende maatregelen, getroffen onder de Kapitaal Richt-

lijn, te verlichten, zoals onder andere de regels met betrekking tot financiële bijstand. Hoewel 

het toepassingsgebied van de Richtlijn beperkt is tot naamloze vennootschappen (NV), heeft 

de Belgische wetgever ervoor gekozen de toepassing van de nieuwe regels uit te breiden 

                                                

192  Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de 
instandhouding en wijziging van haar kapitaal. 
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naar de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) en de coöpera-

tieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (CVBA). 

Onder het vroegere art. 629 W.Venn193. is het een naamloze vennootschap (de targetven-
nootschap) verboden middelen voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden te stel-
len met het oog op de verkrijging van haar aandelen of winstbewijzen door een derde of met 
het oog op de verkrijging of de inschrijving door een derde van certificaten die betrekking 
hebben op aandelen of winstbewijzen. Dit verbod is van openbare orde. Enig voorschot, eni-
ge lening of zekerheid toegestaan in overtreding van art. 629 W.Venn. is nietig of vernietig-
baar. Bovendien zijn de bestuurders van de vennootschap (i) ondeelbaar en hoofdelijk aan-
sprakelijk ten aanzien van de vennootschap en derden voor de geleden schade voortkomend 
uit dergelijke overtreding en (ii) strafrechtelijk aansprakelijk voor dergelijke inbreuk op art. 
629 W.Venn194. 

Onder het nieuwe art. 629 W.Venn.195, is het een vennootschap toegelaten financiële steun te 

verlenen aan een derde met het oog op de verkrijging van haar aandelen, onder volgende 

strikte voorwaarden: 

1. De verrichting dient tegen billijke marktvoorwaarden te gebeuren onder de verantwoorde-

lijkheid van de raad van bestuur (i.e. rekening houdend met de gebruikelijke markt in-

trestvoet en gebruikelijke zekerheden voor gelijkaardige financieringsverrichtingen en de 

kredietwaardigheid van de derde partij); 

2. De verrichting dient voorafgaand goedgekeurd te worden door de algemene vergadering 

(met het quorum en meerderheden vereist voor statutenwijziging);  

3. De raad van bestuur dient een bijzonder verslag196 op te stellen waarin (i) de redenen 

voor de verrichting, (ii) het belang dat de vennootschap heeft bij het aangaan van een 

dergelijke verrichting, (iii) de voorwaarden waartegen de verrichting wordt aangegaan, 

(iv) de aan de verrichting verbonden risico‟s voor de liquiditeit en solvabiliteit van de ven-

nootschap en (v) de prijs waartegen de derde geacht wordt de aandelen te verkrijgen, 

uiteengezet worden. Wanneer een bestuurder van de moedervennootschap of de moe-

dervennootschap zelf de begunstigde is van de verrichting, dient het verslag van de raad 

van bestuur bovendien een specifieke verantwoording van de genomen beslissing te be-

vatten, rekening houdend met de hoedanigheid van de begunstigde, alsook met de ver-

mogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de vennootschap197;  

4. Het voor de verrichting uitgetrokken bedrag moet voor uitkering vatbaar zijn en kan niet 

meer bedragen dan het bedrag dat voor uitkering vatbaar is (overeenkomstig art. 617 

                                                

193  Dezelfde regels zijn van toepassing op besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (art. 329 
W.Venn.), de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (art. 430 W.Venn.) en comman-
ditaire vennootschappen op aandelen door toepassing van art. 657 W.Venn. 

194  Art. 648 W.Venn. 

195  KB 8 oktober 2008, B.S. 30 oktober 2008, inwerkingtreding 1 september 2009; Artn. 329W.Venn. (regels fi-
nanciële steunverlening van toepassing op BVBA) en 430 W.Venn. (CVBA) werden dienovereenkomstig ge-
wijzigd. 

196  Dit rapport dient in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd te worden 

197  Deze verplichting heeft tot doel het voorkomen van belangenconflicten te versterken in geval de regels van 
art. 523 en 524 W.Venn. geen toepassing zouden vinden (bv. wanneer bestuurder van de moedervennoot-
schap partij zijn bij de verrichting). Deze verplichting (voorkoming van belangenconflicten) is niet van toepas-
sing op de CVBA. 
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W.Venn.)198; De vennootschap neemt op de passiefzijde van haar balans een niet voor 

uitkering vatbare reserve op, ten bedrage van de totale financiële bijstand.  

Door de wijziging van artikel 629 W.Venn. kan de overdracht van een onderneming aan haar 

werknemers, bijvoorbeeld in een management-buy-out-transactie, vergemakkelijkt worden 

en kan dit soort transacties verder gestimuleerd worden. 

Kortom, in Vlaanderen bestaan verschillende mogelijkheden naast de gewone banklening 

om een bedrijfsoverdracht te financieren. Toch blijkt uit onderzoek van KEFIK (2007)199 dat 

deze financieringsmogelijkheden onderhevig zijn aan volgende kritiek: 

 Ze zijn te weinig bekend. 

 Ze zijn complex voor de ondernemer (het kan een oplossing zijn te werken met een 

professional maar dat vertegenwoordigt wel een meerkost). 

 Het systeem is te traag. 

Een duidelijkere en meer gerichtere communicatie rond de bestaande financieringsinstru-

menten is dus nodig. Verder zou de overnemer makkelijk terecht moeten kunnen bij advi-

seurs die deze bijstaan bij het aanvragen van de geschikte financiering. Een mogelijkheid 

hier is de oprichting van een „one stop shop waarbij er onder andere vertegenwoordigers van 

banken beschikbaar staan om financieel advies te geven. In Duitsland werd een centraal 

informatiepunt voor alle aspecten van een bedrijfsoverdracht opgericht waarbij men juristen, 

belastingadviseurs en vertegenwoordigers van ontwikkelingsbanken en het bedrijfsleven met 

kennis over bedrijfsoverdrachten ter beschikking stelt. 

Ondersteunende maatregelen 

Bewustmaking en informatie 

Activiteiten die erop gericht zijn om bedrijfseigenaren ervan te doordringen dat een tijdige 

voorbereiding noodzakelijk is, zijn van primordiaal belang. Een voorbeeld hiervan zijn directe 

benaderingen, zoals persoonlijke brieven aan bedrijfseigenaren boven een bepaalde leeftijd. 

Bovendien moeten belangrijke gesprekspartners (zoals belastingadviseurs, banken enz.) bij 

de bewustmakingscampagnes worden betrokken. Een „goede praktijk‟ die hierbij aansluit is 

het in Nederland opgestelde overdrachtspakket dat samen met de persoonlijke brief wordt 

opgestuurd aan ondernemers die de overname dienen voor te bereiden. 

Bewustmakingscampagnes zijn anderzijds ook aangewezen om mensen aan te moedigen 

die een bedrijf willen overnemen. Niet iedereen heeft namelijk een creatief idee om een 

nieuwe onderneming uit het niets op te richten. De aanwezigheid van ondernemerschaps-

vaardigheden is echter op zich voldoende om een onderneming over te nemen en er met het 

voortschrijden van de tijd een nieuw elan aan te geven. 

                                                

198  Deze verplichting heeft tot doel de bescherming van de schuldeisers te versterken 

199  KEFIK (2007), Overnames van Belgische kmo‟s: de financiering, Overzicht literatuur en analyse van waar-
borg- en kredietdossiers van commerciële banken en gespecialiseerde overheidsinstellingen, 30 augustus 
2007 
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Wanneer de betrokken partijen zich bewust zijn van de nood aan tijdige voorbereiding van de 

bedrijfsoverdracht, is het aangewezen dat zij snel en gericht informatie kunnen vinden over 

deze problematiek. In Vlaanderen bestaat er echter tot op heden nog geen centraal aan-

spreekpunt voor ondernemers om informatie in te winnen. Een online platform kan hier een 

oplossing bieden. Dit platform zou telkens in de communicatie omtrent overdrachten vermeld 

moeten worden, zodat ondernemers die geconfronteerd worden met deze problematiek hier 

telkens terecht kunnen. 

Virtuele overnamemarkten 

Eenmaal overtuigd van de mogelijkheid tot verkoop van de onderneming moeten kandidaat-

overnemers een geschikte over te nemen onderneming vinden. De afstemming van kandi-

daat-verkopers en kandidaat-kopers van bedrijven kan in navolging van andere Europese 

landen via een online marktplaats die het aanbod van en de vraag naar over te nemen be-

drijven afstemmen. 

Om overdrachten aan derden te vergemakkelijken, zou het opzetten en ondersteunen van 

transparante beurzen ertoe moeten bijdragen dat potentiële kopers en verkopers elkaar vin-

den. Het overnamemarkt.be-initiatief is hier een goed voorbeeld van. Aan de hand van dit 

online platform, kunnen kopers en verkopers met elkaar in contact komen. Dergelijke dien-

sten gaan verder dan het gewoon opzetten van databanken van bedrijven die voor over-

dracht in aanmerking komen en moeten een ruim opgezette bemiddelingsdienst omvatten 

om geordende en goed gestructureerde overdrachten in een geest van samenwerking te 

waarborgen. 

Vorming, Training en opleiding (VTO) 

Aangezien de overdracht van een bedrijf een complex en vaak éénmalig proces is, is het 

zowel voor de overdrager als voor de overnemer aangewezen om zich hierover te laten in-

formeren via cursussen, opleiding, e.d. Hierdoor krijgen beide partijen meer inzicht in de 

knelpunten van overdracht en hoe ze hiermee dienen om te gaan 

Een persoonlijke bedrijfsevaluatie zoals Kit Brunello Re-entrepreneurship dat in Italië ver-

deeld wordt, zou ondernemers en andere betrokken partijen kunnen helpen meer inzicht te 

verkrijgen in de sterke en zwakke punten van een bedrijfsoverdracht. Hierbij worden niet al-

leen technische (financiële, fiscale, juridische, organisatorische, verzekeringstechnische) 

aspecten, maar ook de analyse van emotionele, psychologische/inter-persoonlijke en lei-

dinggevende factoren onder de loep genomen. 

Vlaanderen heeft momenteel geen brede waaier aan opleidingsmogelijkheden. Initiatieven 

geïnitieerd door de overheid en eventueel in samenwerking met onderwijsinstellingen kun-

nen hier een oplossing bieden door aangepaste programma‟s te organiseren die helpen bij 

het overdrachtsproces. Op maat gemaakte training en management instrumenten zouden 

een goede ondersteuning bieden om het proces van bedrijfsoverdracht in goede banen te 

leiden. Daarnaast is het aangewezen om een opleiding voor de trainers zelf te voorzien. Het 

concept van bedrijfsoverdracht moet vaak bij de opleiders zelf nog geïntroduceerd worden. 

Begeleiding en advies 

Vooral voor oprichters van een eigen bedrijf is het uit psychologisch oogpunt moeilijk hun 

bedrijf uit handen te geven en toe te zien hoe de nieuwe eigenaar veranderingen invoert. 
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Mentoring van de overdracht door neutrale en zaakkundige derden kan helpen dergelijke 

moeilijkheden te overwinnen. 

In Vlaanderen kunnen ondernemingen terecht bij het Agentschap Ondernemen voor bege-

leiding van een dossier. Dit Agentschap is echter niet toegespitst op de problematiek van 

bedrijfsoverdrachten, waardoor deze begeleiding momenteel vooral vanuit de private sector 

ingevuld wordt. Wel wordt via de kmo-portefeuille van het Agentschap het inwinnen van ad-

vies aangemoedigd. Dit kan ook in het kader van een overdracht. Recent heeft de Vlaamse 

regering op 16 september 2011 haar definitieve goedkeuring gehecht aan enkele bijsturingen 

aan de kmo-portefeuille om meer gerichte steunverlening mogelijk te maken. Onder meer 

wordt het mogelijk voor kmo‟s om steun te bekomen voor strategisch advies in het kader van 

de overdracht van de onderneming. Concreet zal binnen de pijler Strategisch Advies de sub-

sidiëring van het opstellen van een overdrachtsplan mogelijk zijn, waardoor de ondernemer 

die met de overname- en overdrachtsproblematiek te maken krijgt, professioneel advies kan 

inwinnen met een financiële tegemoetkoming tot € 25.000 van de Vlaamse overheid. 

Daarnaast werd er op 23 februari 2009 via een Ministerieel besluit een oproep tot indiening 

van peterschapsprojecten Voor deze oproep worden 2 specifieke beleidsdoelstellingen voor-

opgesteld, waaronder „continuïteitsmanagement met specifieke aandacht voor over-

dracht/overname van ondernemingen‟. Het is dan ook de bedoeling via de projecten die ge-

subsidieerd worden, ondernemers hieromtrent zowel te sensibiliseren als daadwerkelijk te 

ondersteunen. Binnen een peterschapsproject worden kleine ondernemingen begeleid door 

één of meerdere peters. De peters zijn kaderleden van een grote onderneming of ervaren 

zelfstandige ondernemers. Zij kunnen zo hun ervaring en professionele kennis doorgeven. 

Bovendien wordt netwerkvorming steeds belangrijker in het Vlaamse bedrijfsleven. De peter-

schapsprojecten bieden dan ook een uitstekend middel om de professionele banden tussen 

ondernemers aan te halen. In het kader van de peterschapsprojecten kan tevens verwezen 

worden naar de beslissing van de Vlaamse regering van 29 april 2011 om een tweesporen-

beleid te ontwikkelen. Organisatoren met ervaring bij het kwaliteitsvol organiseren van peter-

schapsprojecten zullen niet meer met projectsubsidies ondersteund worden, maar met lang-

lopende beheersovereenkomsten. Met deze methode wordt beoogd peterschapsprojecten 

aan te sturen vanaf 1 januari 2012 tot 30 juni 2015 en wordt elk jaar een bedrag van 

€ 2.300.000 voorzien. Voor nieuwe organisatoren blijft het bestaande subsidiemechanisme 

gelden. In totaal is een budget voorzien van 3 miljoen € per jaar. 

Mogelijk te nemen acties in België/Vlaanderen 

Het Steunpunt OOI200 heeft een analytisch onderzoek van het Vlaams/Belgische beleid en 

van de best practices uit de EU-lidstaten verricht. Hieronder worden ter informatie de maat-

regelen opgesomd die destijds door het Steunpunt werden voorgesteld als zijnde facilitair ten 

overstaan van bedrijfsoverdrachten in België/Vlaanderen. 

 

                                                

200  Hans Crijns, Sabine Vermeulen, Het Europees overnamebeleid: een balans voor Vlaanderen”, Onderzoek 
uitgevoerd door Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie (SOOI), Vlerick Leuven Gent 
Managamentschool, April 2007 
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Tabel 73: Mogelijke acties ter ondersteuning van bedrijfsoverdrachten 

Wettelijke maat-

regelen 

Continuïteit van de onderneming verzekeren 

 Mogelijkheid tot oprichting van een NV met één vennoot 

 Het afschaffen van de unanimiteitsvereiste verzekert de continuïteit van personen-

vennootschappen bij overlijden van een vennoot. 

Veelheid aan administratieve formaliteiten 

 Minder formaliteiten, kortere deadlines en met één enkel contactpunt voor de onder-

nemer 

 Vereenvoudigde nv invoeren (cf. „kleine Aktiengesellschaft‟ Duitsland): zolang de 

aandeelhouders bekend zijn, worden er veel vereenvoudigingen toegestaan. 

Fiscale maatre-

gelen 

Belastingen op erfenissen en giften 

 Vrijstelling van schenkingsrechten bij overdracht van aandelen 

Belasting bij transfer van een onderneming aan derden 

 Systeem van geruisloze overdracht invoeren (cf. Nederland): Dit maakt het mogelijk 

een onderneming over te dragen aan een opvolger, ook aan een persoon buiten de 

familiekring zonder gevolgen voor de inkomstenbelasting. In Nederland dient de on-

dernemer tenminste 55 jaar oud te zijn, of tenminste voor 45% arbeidsongeschikt. 

 Verdere belastingverlichting/vrijstelling bij overdracht door pensionering van de on-

dernemer 

 Verlaging van de leeftijd (van 60 jaar naar bv. 55 jaar) om in aanmerking te komen 

voor belastingverlichting bij pensionering 

Belasting bij transfer van een onderneming aan werknemers 

 Een buitengewone belastingaftrek over intrestbetalingen met betrekking tot de aan-

koop van aandelen in een bedrijf door de werknemers ervan toe te staan (cf. Dene-

marken). 

 Een belastingaftrek in het geval van een juridische procedure waarin ze verhaal 

zoeken op een onderneming in moeilijkheden of faillissement en indien de werkne-

mers crediteur van de onderneming zijn (cf. Portugal) 

Financiële maat-

regelen 

Gebrek aan financiële instrumenten 

 Oprichting van een (business angel) netwerk met focus op bedrijfsoverdrachten (cf. 

Denemarken) 

Onvoldoende kennis van bestaande financiële instrumenten 

 „One stop shop” met o.a. deskundigen die financieel advies kunnen geven (cf. Duits-

land) 

 Communicatie van bestaande bedrijfsfinancieringsinstrumenten naar potentiële 

overnemers 

 De recente uitbreiding van het strategisch advies binnen de kmo-portefeuille naar 

bedrijfsoverdrachten noodt tot de erkenning van een aparte categorie adviesver-

strekkers die hierin gespecialiseerd zijn. 
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Ondersteunende 

maatregelen 

Bewustmaking en informatie 

 Persoonlijke communicatie (vb. brief) aan ondernemers ouder dan 50 jaar (cf. Ne-

derland en Oostenrijk) 

 Opstellen van een overdrachtspakket met de nodige informatie rond bedrijfsover-

names, mogelijke aanspreekpunten en advies omtrent voorbereiding tot overname 

(cf. Nederland) 

 Bewustmaking van potentiële overnemers rond de mogelijkheid tot overnemen als 

alternatief van het opstarten van een bedrijf 

 Centraal online platform als startpunt voor informatie-inwinning rond bedrijfsover-

dracht (cf. Duitsland) 

Virtuele overnameplatformen 

 Eventuele koppeling van het overnameplatform aan een informatieplatform (zie laat-

ste punt bewustmaking en informatie, cf. nexxt-change.org Duitsland) 

Vorming, Training en Opleiding (VTO) 

 Een persoonlijk bedrijfsevaluatiepakket (cf. Kit.Brunello in Italië) 

 Aangepaste trainings- en opleidingsprogramma‟s voor overnemers en overlaters (in 

samenwerking met onderwijsinstellingen) 

 Een “train the trainers”-programma om deze nieuwe problematiek te introduceren bij 

de opleiders zelf 

Begeleiding en advies 

 Mentoring van de overdracht door neutrale en zaakkundige derden via een centraal 

aanspreekpunt (eventuele koppeling met het overnameplatform en informatieplat-

form) 

 

3.6.2.3. Verdere ontwikkelingen in het Vlaamse beleid 

Uit het overzicht van het Vlaamse beleidskader blijkt duidelijk dat bedrijfsoverdrachten hoog 

op de beleidsagenda staan. Niet verwonderlijk, gelet op het grote en stijgende aantal over-

drachten in de komende jaren. Uit RSVZ-gegevens blijkt dat in 2010 het aandeel van aange-

sloten zelfstandigen dat ouder is dan 50 jaar, in het Vlaamse Gewest is opgelopen tot bijna 

37%. In 2000 bedroeg dat aandeel 32,5%. Dit wijst nogmaals op het prangende probleem 

van de vergrijzing en de problematiek van de opvolging. De Vlaamse overheid ontplooit dan 

ook een aantal initiatieven om de uitdaging van de bedrijfsoverdrachten aan te pakken: 

 Een Masterplan voor opvolging en overname; 

 De aanpassing van de schenkings- en successierechten; 

 De ondersteuning van proefprojecten; 

 Beleidsrelevant onderzoek betreffende deze materie. 
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Een masterplan voor opvolging en overname 

Context 

De Vlaamse overheid wil een geïntegreerd beleid ontwikkelen dat erop gericht is om de be-

drijfscontinuïteit van bestaande ondernemingen door generatiewisseling of overname te sti-

muleren en in goede banen te leiden. Het Agentschap Ondernemen werd met deze opdracht 

belast. 

Ter voorbereiding van het masterplan voor een geïntegreerd beleid voor opvolging en over-

name nam het Agentschap in 2010 interviews af van bevoorrechte getuigen en raadpleegde 

zij Vlaamse en Europese studies over het onderwerp. 

Het Agentschap deed onder meer volgende vaststellingen: 

 Ondernemers zijn te weinig bezig met de continuïteit van de onderneming. De over-

dracht vergt nochtans veel voorbereiding. De overheid heeft een belangrijke rol in het 

bewustmakingsproces. 

 Ondernemers bespreken de generatiewissel te weinig in de familie of met het perso-

neel. Meer dan de helft van de bedrijfsleiders die binnen de 10 jaar de leiding wil over-

dragen, zegt nog niet te weten wie hem zal opvolgen. Te veel ondernemers vinden het 

vanzelfsprekend dat één van de kinderen de onderneming zal voortzetten, zonder dat 

dit met hen besproken is. Bewustmakingsacties moeten zich niet alleen tot de onder-

nemer richten, maar ook naar zijn directe omgeving. 

 Ook na vele inspanningen op vlak van informatieverstrekking is er nog veel onwetend-

heid en verdringing. Ondernemers gaan niet op zoek naar informatie of vinden te wei-

nig de weg in de informatie. 

 De voorbereiding van de overdracht speelt zich af op emotionele en technische aspec-

ten. Een goed overdrachtsplan is daarom opgebouwd als een klavertje 4: de menselij-

ke, financiële, juridische en fiscale aspecten komen aan bod. 

 Er is nood aan integrale begeleiding over alle aspecten van het overdrachtsplan en aan 

coaching voor de emotionele kant van de zaak. 

Scope van het masterplan 

Het overdrachtsproces wordt over het algemeen opgedeeld in vijf fasen: 

 fase 1: oriënteren 

 fase 2: informeren 

 fase 3: voorbereiden (overdrachtsplan) 

 fase 4: implementatie overdrachtsplan (zoeken koper of opvolger, onderhandelen en 

overdragen) 

 fase 5: post-overdracht. 
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Met het masterplan wil de Vlaamse overheid vooral optreden in de fasen 1 tot en met 3. Het 

masterplan start in oktober 2011 en omvat voor de periode 2011-2014 een twintigtal acties 

op vlak van bewustmaking, informatieverstrekking en begeleiding. 

Een brede sensibiliseringsactie moet ondernemers bewust maken van het belang van een 

tijdige voorbereiding van de bedrijfsoverdracht. Belangrijke elementen in de bewustmakings-

campagne zijn een brief aan ondernemers ouder dan 55 jaar, een mediacampagne om ook 

hun directe omgeving te bereiken, een folder die verspreid wordt samen met de brief en via 

evenementen in de Week van de bedrijfsoverdracht. Deze bewustmakingscampagne zal elk 

jaar worden herhaald. 

De informatieverstrekking verloopt via brochures, infosessies en een portaalsite. De eerste 

infosessies vonden plaats in de laatste week van oktober 2011 tijdens de Week van de be-

drijfsoverdracht. De portaalsite richt zich naar dienstverleners, overnemers, overdragers en 

hun familieleden en is de elektronische toegangspoort tot: 

 algemene informatie over de menselijke, financiële, juridische en fiscale aspecten van 

het opvolgingsproces; 

 korte filmpjes met getuigenissen; 

 beknopte brochures over de bedrijfsoverdracht, overheidsondersteuning en financie-

ringsvormen; 

 tools, checklists en zelfscans; 

 agenda van seminaries en evenementen. 

Op vlak van begeleiding zijn er nieuwe subsidies voor kandidaat-overdragers die zich nog in 

de oriëntatiefase bevinden. Zij kunnen, via het EFRO-project Strategisch Ondernemen, be-

roep doen op individuele coaching bij het maken van fundamentele keuzes bij de voorberei-

ding van de bedrijfsoverdracht. Overigens zal worden nagegaan hoe bepaalde EFRO-

projecten, zoals het project Strategisch Ondernemen, voor wat betreft advies aan individuele 

ondernemers kunnen overgaan in de kmo-portefeuille. De tussenkomst bedraagt 50% van 

de kosten die door de coach worden aangerekend, met een maximale tussenkomst van 

€ 10.000. 

Daarnaast wordt binnen de kmo-portefeuille steun verleend worden voor advies en voor stra-

tegisch advies. Voor kleinere adviezen over de bedrijfsoverdracht kan een subsidie verkre-

gen worden binnen de pijler „Advies‟. Het advies kan betrekking hebben op alle mogelijke 

aspecten die verband houden met bedrijfsoverdracht zoals mogelijkheden om het risicopro-

fiel van de onderneming te verlagen, waardebepaling met het oog op de overdracht van 

aandelen of activa, advies over de juridische structuur, successieplanning of communicatie. 

De subsidie bedraagt 50% van de aanvaardbare advieskosten (excl. BTW) met een maxima-

le subsidie van € 2.500 op jaarbasis. Recent werd de kmo-portefeuille uitgebreid met een 

pijler „strategisch advies‟ waarbinnen subsidies voor strategisch advies over een over-

drachtsplan (zie hoger) kunnen verleend worden. Hierdoor kan de ondernemer die met de 

overname- en overdrachtsproces te maken krijgt professioneel advies inwinnen met een fi-

nanciële tegemoetkoming van de overheid tot € 25.000 (strategisch advies). Het advies over 

een overdrachtsplan omvat: 

 een analyse waarin minstens twee overdrachtsscenario‟s tegen elkaar worden afge-

wogen (voorbeelden van scenario‟s: verkoop aan derden, verkoop aan personeelsle-
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den, verschillende vormen van familiale opvolging met diverse combinaties van over-

dracht van leiding, eigendom, controle en kennis); 

 een SWOT-analyse van de onderneming, gekoppeld aan een waardebepaling met 

verantwoording van de gekozen waarderingsmethode en aan een inschatting van de 

onderbenutte groeimogelijkheden. 

 een stappenplan (implementatieplan) om de onderneming overdrachtsklaar te maken. 

Het plan bekijkt de overdracht vanuit vier invalshoeken, namelijk: 

 de financiële aspecten 

 de juridische aspecten 

 de fiscale aspecten 

 de menselijke aspecten. 

In november 2011 werd tenslotte het project FINMIX door het Agentschap Ondernemen op-

gestart, dat tot doel heeft de toegang tot financiering te vergemakkelijken. FINMIX biedt de 

onderneming de mogelijkheid om haar project voor te stellen aan een panel van financie-

ringsexperten. Deze experten beoordelen het project en adviseren de onderneming over de 

meest aangewezen financieringsmix, rekening houdend met het ontwikkelingsstadium van 

de onderneming (prestart, start, groei, overname). In dit panel zetelen vertegenwoordigers 

van de banken, private risicokapitaalverschaffers, BAN Vlaanderen, het Participatiefonds, 

PMV, de Innovatiecentra, het Agentschap Ondernemen en de bedrijvenorganisaties Unizo 

en Voka. 

Concreet legt FINMIX volgende activiteiten aan de dag: 

 een screening van het ondernemingsplan waarbij de financieringsbehoefte van de on-

derneming in kaart wordt gebracht; 

 advies door een expertenpanel over de optimale financieringscombinatie; 

 opvolging van de implementatie van het verkregen advies. 

FIMIX staat open voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, zowel voor (potentiële) 

starters als groeiers, die geconfronteerd worden met een complexe financieringsbehoefte 

voor hun project. Volgende projecten komen in aanmerking: 

 Risicovolle projecten 

 projecten waarbij het eigen vermogen en de waarborgen ontoereikend zijn om de 

financiering rond te krijgen; 

 projecten met uitgestelde omzet wegens het technologisch en/of innovatief ka-

rakter; 

 projecten met een grote behoefte aan werkkapitaal op korte termijn om hun ver-

snelde groei te financieren. 

 Projecten met een grote kapitaalsbehoefte tegenover het eigen vermogen en de waar-

borgen 

 Projecten waarbij de onderneming openstaat voor inbreng van risicokapitaalverschaf-

fers. In ruil voor het verkregen kapitaal (via aandelenparticipatie, achtergestelde lening 

of intekening op obligatielening) neemt de risicokapitaalverschaffer een (minder-

heid)participatie in de onderneming. Deze participatie is tijdelijk en beperkt zich 

(meestal) tot een periode van zeven jaar. Naast de kapitaalinbreng kan de risicokapi-

taalverschaffer ook managementondersteuning bieden. 
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 Projecten met een kapitaalsbehoefte groter dan 50.000 €. 

Enkel die projecten waarbij risicokapitaal essentieel is voor een evenwichtige financierings-

mix, komen in aanmerking voor FINMIX. 

In het kader van de bedrijfsoverdrachten voorziet het Masterplan een begeleidingsaanbod 

voor overnemers en opvolgers, dat geënt is op FINMIX. Bedoeling is dat na een screening 

van het overnamedossier door het Agentschap Ondernemen op basis van bepaalde criteria, 

dit dossier wordt voorgelegd aan een expertenpanel dat advies verleent over de financie-

ringscombinatie. Tevens is het de bedoeling een overeenkomst af te sluiten met PMV, BAN 

Vlaanderen, het Participatiefonds en enkel banken die zich er toe zullen verbinden de finan-

ciering van de overname te ondersteunen op basis van criteria die vooraf gezamenlijk door 

deze partners worden vastgelegd. 

Nieuwe beleidsmaatregel: aanpassing van schenkings- en 

successierechten bij overdracht van familiale ondernemingen en 

vennootschappen 

Op 23 december 2011 werd het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begro-

ting 2012 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Hoofdstuk 20 voorziet in een wijziging 

van de fiscale behandeling van de schenkingen en verervingen van familiale ondernemingen 

en vennootschappen.  

De bestaande fiscale maatregelen met betrekking tot de overdrachten van familiale onder-

nemingen en vennootschappen, hetzij bij leven, hetzij na overlijden, werden ingevoerd ten-

einde de continuïteit van deze ondernemingen en vennootschappen te garanderen. Na 

grondige evaluatie werd vastgesteld dat beide maatregelen onderbenut werden, enerzijds 

door hun complexiteit, anderzijds door het feit dat zij onvoldoende gekend waren. Er werd 

dan ook voor geopteerd om de bestaande gunstmaatregelen grondig te wijzigen en transpa-

ranter te maken. De bedoeling is om bedrijfsleiders te stimuleren zich actief met hun opvol-

ging bezig te houden door bij leven zoveel mogelijk kennis over te dragen en dit door middel 

van een vrijstelling in de schenkingsrechten. Teneinde te vermijden dat de continuïteit van 

ondernemingen, van wie de bedrijfsleider niet bij leven in zijn opvolging heeft voorzien, in het 

gedrang komt na diens overlijden, werd geopteerd voor een verlaagd tarief in de schenkings-

rechten. Om de algemene transparantie te verhogen, zijn de voorwaarden voor de vrijstelling 

in schenkingsrechten en de vermindering in successierechten mutatis mutandis dezelfde. 

De gewijzigde regeling, nl. de afschaffing van het bestaande artikel 60bis van het Vlaams 

Wetboek Successierechten en de aanpassing van de artikelen 140bis tot en met 140octies 

van het Vlaams Wetboek Registratierechten, is samen te vatten in volgende krachtlijnen:  

 Artikel 60bis van het Vlaams Wetboek Successierechten wordt afgeschaft voor overlij-

dens vanaf 1 januari 2012. Dit betekent dat familiale ondernemingen vanaf 1 januari 

2012 niet meer kunnen genieten van een vererving aan 0%. In de plaats daarvan wordt 

een recht geheven van 3% voor een verkrijging in rechte lijn en tussen echtgenoten of 

samenwonenden en van 7% voor een verkrijging tussen andere personen. 

 Artikel 140bis tot en met 140octies worden aangepast in die zin dat het schenkings-

recht van 2% herleid wordt tot een tarief van 0%. 
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 De schenking of vererving kan betrekking hebben op de (volle of naakte) eigendom of 

het vruchtgebruik ofwel van activa die beroepsmatig werden geïnvesteerd in een fami-

liale onderneming ofwel van de aandelen van een familiale vennootschap. 

 Het begrip familiale vennootschap wordt uitgebreid in die zin dat aanvaard wordt dat 

een vennootschap met drie familietakken ook in aanmerking kan komen voor de vrij-

stelling of vermindering. In dit geval wordt vereist dat de erflater of schenker minstens 

30% van de aandelen in volle eigendom heeft. Al naargelang hij samen met één ande-

re aandeelhouder, dan wel twee andere aandeelhouders eigenaar is van de familiale 

vennootschap, volstaat dat zij gezamenlijk respectievelijk 70% of 90% van de aandelen 

in volle eigendom hebben. 

 Zuivere patrimoniumvennootschappen worden van het toepassingsgebied uitgesloten. 

 De aandelen van de onderneming dienen geen 3 jaar aangehouden te worden, doch 

de activiteit dient behouden te blijven. Aanvullend werd voorzien dat ook het kapitaal 

dient behouden te blijven, teneinde misbruiken te vermijden. 

De ondersteuning van proefprojecten 

Er worden momenteel zes proefprojecten ondersteund door het Agentschap Ondernemen. 

Deze projecten spelen in op het gegeven dat een generatiewisseling tijdig moet worden 

voorbereid en geven ook praktische tips met betrekking tot de ondersteuning van de profes-

sionalisering van de bedrijfsstructuren. 

VKW Limburgs Platform voor het Familiaal Bedrijf – professionalisering 

van het familiebedrijf (looptijd 15 maart 2010 tot 31 december 2011) 

Dit project bestaat uit verschillende fases die er elk toe bijdragen om continuïteitsmanage-

ment in ondernemingen te verbeteren. De fases gaan van bewustwording en debatvoering 

tot (individuele) ondersteuning van ondernemers met het in praktijk brengen van de regels 

van degelijk ondernemen om zo tot een professionalisering te komen van het familiebedrijf: 

 De complexiteit en het belang van tijdige familiale opvolging. De bewustwording van 

familiale ondernemers wordt aangesproken op basis van een korte film die de familiale 

opvolgingsproblematiek in kaart brengt. 

 LPF-scan rond corporate governance. In een tweede fase wordt de LPF-scan201 gron-

dig herzien en geüpdate, waarbij „Code Buysse II‟ als uitgangspunt gebruikt wordt. 

Hieraan gekoppeld wordt een boek uitgegeven dat bewustwording creëert rond corpo-

rate governance, extra informatie verleent en oproept tot actie. De LPF-scan gaat ver-

der dan de „Code Buysse‟ in die zin dat het rekening houdt met specifieke kenmerken 

van familiebedrijven. 

                                                

201  Limburgs Platform voor het Familiaal Bedrijf. Om (familie)bedrijven te stimuleren en te sensibiliseren tijdig na 
te denken over scharniermomenten, ontwikkelde het LPF twee zelfscans, „corporate governance‟-gehalte en 
het lerende vermogen van de onderneming. Beide scans worden ondersteund door praktisch geschreven 
boeken. 
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 Aantrekken van externe bestuurders in de raad van bestuur. Externe bestuurders kun-

nen belangrijk zijn om in de continuïteit van een onderneming te voorzien. Vanuit het 

netwerk van VKW Limburg zal een database van externe bestuurders worden ontwik-

keld met bedrijfservaring en expertise die een meerwaarde kunnen betekenen voor 

familiale ondernemingen. 

 Opstellen familiecharters. In een laatste fase wil VKW Limburg ondernemers onder-

steunen met het opstellen van een familiecharter. Hiertoe worden sessies in kleine 

groep georganiseerd, waarbij er steeds een ervaringsdeskundige en een consultant 

aanwezig zijn. 

Integraal vzw – Bedrijfsoverdracht, ook uw zaak (looptijd van 1 juli 2010 

tot 30 juni 2012) 

Op dit moment wordt het bestaande aanbod dat zelfstandige ondernemers bewust maakt 

van het belang van een tijdige voorbereiding én goede informatie & advies als ontoereikend 

en onvoldoende ervaren. Daarenboven blijkt dat vele zelfstandige ondernemers te lang 

wachten met het inschakelen van externe (erkende) professionele adviseurs. Daarom wil het 

project op een proactieve en efficiënte wijze een groot deel van de Vlaamse kmo‟s, familie-

bedrijven én hun professionele adviseurs vroegtijdig sensibiliseren, duidelijk informeren en 

adviseren over de noodzaak van een preventieve en goede overdrachtsregeling. Om een zo 

groot mogelijk bereik en actieradius te bekomen, steunt het project op een breed draagvlak 

van projectpartners en actief samenwerkende ondernemerschapsactoren. 

Het project heeft tot doel: 

 Te voorkomen dat Vlaamse (familie)bedrijven in moeilijkheden geraken of hun zaak 

stopzetten. 

 Overlaten uit de taboesfeer te halen. 

 Aangepaste informatie en specifieke hulp- en ondersteuningsmiddelen te bieden, ook 

naar externe en professionele ondernemersadviseurs. 

 De brug te maken tussen kandidaat overnemers en overlaters: het bevorderen van 

ervaringsuitwisseling tussen potentiële overlaters, overnemers en intermediairen (net-

werking & matching). 

Om dit te bereiken zal een sensibilisatiecampagne gelanceerd worden. Ook de organisatie 

van adviesmarkten, seminaries, de uitgifte van een handboek en een checklist „overnemen & 

overlaten‟ behoren tot de projectacties. 

N.a.v. de Vlaamse architectenorganisatie vzw – inGroeien in een 

ontwerpomgeving (looptijd van 1 september 2010 tot 30 juni 2012) 

Dit project heeft tot doel architect-bedrijfsleiders te laten inzien dat een continuïteitsanalyse 

van hun architectenkantoor noodzakelijk is. Met een lange termijn visie moeten ze ruimte 

maken voor startende vennoten en opvolging. 

Via het bijbrengen van vaardigheden moet dit efficiënter verlopen: vaardigheden zowel voor 

de overnemer als de overlater, vaardigheden over financieel beheer, bedrijfsinzicht en ma-
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nagement. inGroeien in een ontwerpomgeving wil de troeven en meerwaarde benadrukken 

van samenwerking in ondernemerschap. 

Kandidaat overlaters en kandidaat overnemers worden bewust gemaakt: 

 hoe ingroei mogelijk is; 

 welke winwin situaties er ontstaan bij een overname; 

 welke operationele materies gepaard gaan bij een overname. 

VOKA Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen – Vlaamse kmo‟s in 

actie: Goed bestuur versterkt de continuïteit van de onderneming 

(looptijd van 1 september 2010 tot 31 augustus 2012) 

Het project Vlaamse kmo‟s in Actie richt zich naar CEO‟s van groeibedrijven die vaak alleen 

staan bij het nemen van strategische beslissingen voor hun bedrijf. Dit project wil een ant-

woord bieden op twee essentiële vragen: 

 Waarom moet ik aan deugdelijk bestuur doen? en  

 Hoe moet ik het aanpakken? 

Het wil bedrijven sensibiliseren, opleiden, tools aanreiken en hen een intensieve begeleiding 

aanbieden in een klein lerend netwerk bij de opstart van een actieve raad van bestuur. 

Het project verloopt in drie fasen: 

1. Voorbereidingsfase: 1/9/10-31/12/10 

Een 20-tal bedrijven vormen samen een klankbord dat twee maal samenkomt. Dit klankbord 

heeft als opdracht om de ontwikkelde tools te verkennen, af te toetsen en te valideren. Het 

betreft een argumentarium (word ik beter van deugdelijk bestuur?) en een richtlijn van verlo-

ning van externe bestuurders (wat gaat me dit kosten?). 

2. Oriënteringsfase: 1/1/11-30/6/11 

Er worden opleidingen, workshops en individuele begeleidingen georganiseerd rond strate-

gie en deugdelijk bestuur. Bedrijfsleiders zetten hun strategie in kaart tijdens drie groepsses-

sies onder begeleiding van consultants van Athena. Er wordt stil gestaan bij: de taak van de 

raad van bestuur, samenstelling en werking, rechten en plichten van bestuurders, vergoe-

ding, intern reglement, charter, ... 

3. Implementatiefase: 1/7/11-30/6/12 

In verschillende kleine lerende netwerken en in combinatie met individuele begeleiding op 

maat worden 16 bedrijven intens begeleid gedurende één jaar bij de opstart en de werking 

van een raad van bestuur in hun bedrijf. In het lerend netwerk van een viertal bedrijven wis-

selen de bedrijfsleiders ervaringen uit over het procesverloop van de raden van bestuur. Ze 

krijgen van elkaar en van de expert tips en trics ter verbetering. Deze fase wordt afgesloten 

met een symposium en een ruime disseminatiecampagne. 
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Antwerp Management School – succesvol overdragen: hoe strategische, 

relationele, financiële en fiscaal-juridische aspecten managen bij het 

overdragen van een familiebedrijf 

Continuïteit in kmo‟s heeft ook te maken met familiale opvolging en overdracht binnen de 

familie. Het project heeft tot doel om bestaande ondernemers duidelijk te maken dat een be-

drijfsoverdracht een lang, complex en moeilijk proces is waarbij verschillende aspecten effi-

ciënt moeten gemanaged worden en waarbij advies en begeleiding van externe instanties 

soms aangewezen is. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door enerzijds praktijkgerichte 

seminaries te organiseren voor overlaters en opvolgers en anderzijds een breed publiek te 

sensibiliseren door middel van lezingen en publicaties. De acties worden gebaseerd op ori-

gineel case onderzoek dat op de verschillende aspecten van het overdragen ingaat. 

In het kader van het project worden in totaal twaalf praktijkvoorbeelden nader onderzocht om 

meer inzicht te verschaffen in de wijze waarop het opvolgingsproces concreet verloopt, hoe 

ondernemingen hier mee om gaan en hoe problemen worden voorkomen en opgelost. Meer 

in het bijzonder richten de cases zich op de strategische, financiële, menselijke, emotionele 

en relationele aspecten; en de governance en juridisch-fiscale aspecten van de opvolging. 

Op basis van de cases en de ervaring van de projectpartners wordt er een seminariereeks 

georganiseerd die tot doel heeft overlaters en opvolgers voor te bereiden op het succesvol 

overdragen van het familiebedrijf. De seminaries worden gegeven en begeleid door een 

team van experten. In totaal worden er twee seminariereeksen gepland van telkens acht 

sessies van vier uur. De participanten zullen gevraagd worden om op basis van een eigen 

dossier diverse opdrachten uit te voeren en er zullen verschillende methoden en instrumen-

ten aangereikt worden om het opvolgingsproces op professionele wijze op gang te brengen. 

Op het einde van het project worden er ook enkele lezingen gepland voor een breed publiek, 

waarbij een brede doelgroep van ondernemers geïnformeerd zullen worden over het com-

plexe proces van het overdragen van een onderneming. 

UNIZO – de kmo-adviesraad 

Behoorlijk bestuur gaat over structuren en processen die ervoor zorgen dat de onderneming 

op een goede en transparante manier wordt bestuurd. Kmo‟s hebben, meer dan grote bedrij-

ven, nood aan ervaringsgericht advies. 

Naast de inbreng van vaste adviseurs heeft de kmo-bedrijfsleiding meer en meer nood aan 

een sterk betrokken advies op strategisch niveau. In de praktijk ligt het voor de kmo niet altijd 

voor de hand om beroep te doen op extern advies, laat staan om hiervoor beroep te doen op 

een Raad Van Bestuur. 

Om deze eventuele stappen voor te bereiden en ervaring op te doen met extern advies be-

sloot UNIZO om adviesraden op te richten voor de kmo. 

Een kmo-adviesraad is een adviserende vergadering, opgericht op initiatief van de kmo en 

samengesteld uit externen aangevuld met de bedrijfsleiding van de kmo. Deze adviesraad 

wordt op regelmatige basis georganiseerd om met volledige kennis van zaken en in alle ver-

trouwelijkheid advies te verlenen over de strategische bedrijfsvoering. 

De adviseurs in de kmo-adviesraad kunnen ervaren ondernemers zijn, of kaderleden met 

expertise en deskundigheid op bepaalde terreinen van bedrijfsvoering, waar een externe kijk 

een reële meerwaarde betekent. Dit kan betrekking hebben op het personeelsbeleid, de ver-
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koop- en marketingpolitiek; overnames, investeringen, het betrekken van kinderen en/of fa-

milie bij het bedrijf, financieel beleid, export, enz. 

UNIZO zal voor dit project een apart webplatform lanceren om vraag en aanbod bij elkaar te 

brengen. Sensibiliserende activiteiten zoals ronde tafelgesprekken en de ontwikkeling van 

een werkmap moeten er voor zorgen dat de doelgroep maximaal bereikt wordt. 

Beleidsrelevant onderzoek met betrekking tot bedrijfsoverdrachten 

In opdracht van het Agentschap Ondernemen voert het Steunpunt Ondernemen en Interna-

tionaal Ondernemen twee onderzoeken uit in verband met overnames.  

De financieringsmogelijkheden en –moeilijkheden bij overnames door en 

van Vlaamse kmo‟s 

Een tekort aan lokale financieringsmogelijkheden kan ertoe leiden dat (grote) familiale kmo‟s 

die al meerdere generaties succesvol ondernemen of gazelle-ondernemingen hun groeipo-

tentieel onvoldoende kunnen uitbuiten en hun beslissingscentrum naar het buitenland ver-

huizen of overgaan tot de verkoop aan internationale groepen. 

Dit onderzoek wil een antwoord bieden op de volgende onderzoeksvraag: “Ondervinden 

Vlaamse kmo’s belemmeringen bij het aantrekken van financiering voor overnames en hoe 

kan de overheid haar instrumentarium aanpassen om hieraan tegemoet te komen?” Deze 

vraag werd vanuit de standpunten van kmo-overnemers, kmo-overlaters, financiers en over-

namebemiddelaars onderzocht.  

Allereerst werden bij kmo‟s interviews afgenomen om zo te polsen naar hun visie op de ge-

bruikte en overwogen financieringsmethoden bij hun overnames. Nagegaan werd welke hin-

dernissen ze ondervonden bij hun zoektocht naar financiering en welke rol de overheid hier 

volgens hen moet in spelen. Bij kmo-overlaters werd meer gezocht naar de reden van de 

verkoop van de onderneming en vooral of een financiële beperking bij overnames hierbij aan 

de basis lag. De belangrijkste deelvragen die hierbij naar voor kwamen waren: Welke finan-

cieringsmethoden gebruiken Vlaamse kmo‟s voor overnames? Wat belemmert hen om voor 

een specifieke financieringsmethode te kiezen bij overnames? Zijn Vlaamse kmo‟s bekend 

met de verschillende financiële ondersteuningsmaatregelen? Is er een gebrek aan financie-

ring voor overnames door kmo‟s in Vlaanderen? Wat moet er veranderen aan het huidige 

instrumentarium om de financieringskloof te overbruggen? Vervolgens werd bij banken, bu-

siness angels en private equity spelers afgetoetst welke criteria zij hanteren om een overna-

me door een kmo te financieren. Ook werd nagegaan hoe zij de werking van het huidige 

overheidsinstrumentarium evalueren en welke veranderingen de bestaande financierings-

moeilijkheden van kmo-overnemers kunnen verhelpen. Verdere inzichten hieromtrent wer-

den bekomen via interviews met overnamebemiddelaars. Ten slotte werd op basis van de 

verkregen informatie een enquête opgesteld om de bevindingen uit de interviews statistisch 

te verifiëren. 

De studie werd in december 2011 opgeleverd202. 

                                                

202 Jonas Standaert, Wouter de Maeseneire en Mathieu Luypaert, De financieringsmogelijkheden en –
moeilijkheden bij overnames door en van Vlaamse kmo‟s, Studie in opdracht van het Steunpunt Ondernemen 
en Internationaal Ondernemen, Vlerick Leuven Gent Management School, december 2011  
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Indicatoren voor een monitoringsinstrument opvolging en overname 

In Vlaanderen zijn onvoldoende cijfers gekend over: 

 de invloed van de vergrijzing op het ondernemersbestand; 

 over de mate waarin ondernemers van 55 tot 60 jaar bezig zijn met de voorbereiding 

van de bedrijfsoverdracht en 

 over de rol die ondernemers eventueel na de bedrijfsoverdracht nog wensen op te ne-

men in de onderneming. 

Om een monitoring te kunnen doen van de effecten van het gevoerde geïntegreerde beleid 

voor opvolging en overname, is het nodig te beschikken over een werkbare set van indicato-

ren. 

Deze studie heeft tot doel na te gaan welke indicatoren in het monitoringinstrument kunnen 

worden opgenomen, eventueel aangevuld met een nulmeting van de huidige toestand. 

Er wordt een antwoord gezocht op drie onderzoeksvragen: 

1. Geschikte indicatoren voor het meten van de invloed van de vergrijzing op het onderne-

mersbestand. In de toekomst zullen door de veroudering van de babyboomgeneratie een 

groot aantal ondernemers hun onderneming wensen over te laten. Om de economische 

impact van de vergrijzing in te schatten is het niet alleen nodig te weten hoe het aantal 

ondernemers ouder dan 55 jaar zal evolueren, maar ook hoeveel jobs bedreigd zijn als 

hun onderneming wordt stopgezet. 

2. Geschikte indicatoren voor het meten van de mate waarin ondernemers van 55 tot 60 

jaar bezig zijn met de voorbereiding van de bedrijfsoverdracht. Over het algemeen wordt 

aangenomen dat de voorbereiding van de bedrijfsoverdracht vijf tot zeven jaar duurt. Eén 

van de beleidsintenties van de Vlaamse regering is erop gericht de ondernemers aan te 

zetten tot een tijdige voorbereiding van de overdracht. Vooral in de leeftijdscategorie 55 

tot 60 jaar is deze beleidsintentie van groot belang. 

3. Geschikte indicatoren voor het meten van de intenties van ondernemers om beroepsma-

tig actief te blijven na de bedrijfsoverdracht. Beginnen aan de voorbereiding van de over-

dracht betekent geenszins dat de ondernemer hoeft te stoppen met werken. De onder-

nemer kan bijvoorbeeld een andere rol opnemen binnen de overgedragen onderneming 

(bestuurder, mentor van de opvolger of overnemer) of kan een nieuwe activiteit starten 

(bijvoorbeeld adviseur). 

De resultaten van deze studie mogen verwacht worden in het eerste kwartaal van 2012. 

3.7. Gebrek aan vergelijkbare statistieken 

Momenteel zijn er weinig (betrouwbare) gegevens over bedrijfsoverdrachten beschikbaar en 

in de meeste gevallen niet op een regelmatige (jaarlijkse) basis. De omvang van dit ver-

schijnsel en het belang ervan voor de ontwikkeling van de bedrijfsdemografie en de werkge-

legenheid maken monitoring en regelmatige evaluatie van overdrachten noodzakelijk. 

Op Europees niveau wordt erkend dat men kampt met een gebrek aan vergelijkbare gege-

vens over bedrijfsoverdrachten op Europees niveau. 
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In zijn eindverslag van mei 2002 heeft de deskundigengroep als mogelijke oplossing hiervoor 

gesuggereerd dat in de toekomst de handelsregisters in de lidstaten jaarlijks gegevens over 

bedrijfsoverdrachten moeten verstrekken om een gedetailleerde analyse per regio en be-

drijfstak mogelijk te maken. Ook moeten zij informatie over de kenmerken van de uitgevoer-

de overdrachten verstrekken. In de tussentijd moeten beleidsmakers zich baseren op onder-

zoek op dit terrein om diepgaande informatie te verkrijgen over het aantal, geplande en 

uitgevoerde, overdrachten, de kenmerken van overdrachten en de ermee samenhangende 

problemen. 

Hieronder worden de indicatoren voorgesteld, die volgens de deskundigengroep moeten 

instaan voor de monitoring van de bedrijfsoverdrachten. Op basis van deze indicatoren zou-

den ook de overdrachtsprocessen en de ontwikkeling van adequaat beleid kunnen worden 

geëvalueerd. In het ideale geval zijn deze indicatoren ieder jaar beschikbaar. 

 leeftijdsstructuur van MKB-eigenaren naar omvang van de onderneming; 

 aantal bedrijfsoverdrachten per sector (NACE 1D, secties C-K); 

 aantal bedrijfsoverdrachten naar omvang van de onderneming; 

 aantal gestarte bedrijven; 

 aantal gestopte bedrijven; 

 bestaansduur van de onderneming bij de overdracht; 

 soort overdracht (familie, werknemers, derden); 

 overdrachtsvorm (vererving, schenking, verkoop, fusie enz.); 

 reden voor overdracht (pensionering, ongeval, andere reden); 

 eigendomsperiode (serieel ondernemerschap). 

 

Tevens werd door de deskundigengroep een set van indicatoren voorgesteld die niet kunnen 

worden bepaald zonder specifiek onderzoek en/of enquêtes en die daarom wellicht minder 

vaak moeten worden verstrekt, bijvoorbeeld om de vijf jaar. 

 aantal MKB-eigenaren dat een bedrijfsoverdracht plant (in de komende vijf of tien jaar); 

 aantal MKB-eigenaren ouder dan 50 jaar dat geen bedrijfsoverdracht plant (in de ko-

mende vijf of tien jaar); 

 aantal banen dat gemoeid is met geplande bedrijfsoverdrachten; 

 tijdstip waarop de MKB-eigenaar gemiddeld met de planning van de overdracht is be-

gonnen; 

 geslaagde en mislukte overdrachten; 

 redenen voor mislukte overdrachten. 

 


