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Juli 2022 

 

Winwinlening 
Inleiding 

 

Dankzij de Winwinlening1 kan u als starter of KMO in Vlaanderen genieten van een goedkope privé-

financiering. Hierbij verstrekt een particuliere kredietgever (een vriend, familie, kennis, …) u een lening voor 

een periode van 5 tot 10 jaar. Het maximumbedrag van zo’n lening bedraagt € 75.000 per kredietgever en € 

300.000 per starter of KMO. De betaalde interest wordt laag gehouden voor u als ondernemer (de helft tot 

één keer de wettelijke rentevoet) en uw kredietgever kan genieten van een jaarlijkse belastingvermindering 

(in de personenbelasting) ten belope van 2,5% van het uitgeleende kapitaal. Ook het risico bij faillissement 

van de ondernemer wordt voor de kredietgever gedeeltelijk ingedekt. Loopt het fout dan krijgt uw 

kredietverlener een eenmalige belastingvermindering ten belope van 30% van het niet terugbetaalde bedrag. 

 

Meer info op http://www.winwinlening.be. 

 

De Winwinlening in cijfers 

 

In 2021 werden er 8.667 Winwinleningen geregistreerd voor een totaal kredietbedrag van bijna 152 miljoen 

euro (151.921.415,25 euro).  

 

Volgens provincie in 2021 

Provincie Bedrag Aantal 

Antwerpen 39.545.704,00 € 2.955 

Limburg 11.462.439,56 € 610 

Oost-Vlaanderen 42.176.669,16 € 2.336 

Vlaams-Brabant 18.571.956,38 € 964 

West-Vlaanderen 40.164.646,15 € 1.802 

Totaal 151.921.415,25 € 8.667 

Bron: PMV 

 
Volgens type kredietnemer (starters vs. niet-starters) in 2021 

Type Kredietnemer Bedrag Aantal 

Niet-Starters 83.507.773,92 € 5.685 

Starters 68.413.641,33 € 2.982 

Totaal 151.921.415,25 € 8.667 

Bron: PMV 

 

 
1 De Winwinlening is van toepassing voor ondernemers gevestigd in het Vlaams Gewest. De regelgeving voor de ondernemers uit het 

Brussels Gewest vind je hier.  

 

http://www.winwinlening.be/
https://www.unizo.be/brussel/nieuws-pers/brusselse-proxi-lening-mogelijk-vanaf-15-oktober-2020
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Evolutie 2017-2022 

Jaar Bedrag Aantal 

2017 60.161.891,00 € 2.553 

2018 59.100.318,56 € 2.624 

2019 62.595.257,76 € 2.635 

2020 100.781.169,96 € 4.167 

2021 151.921.415,25 € 8.667 

  434.560.052,53 € 20.646 

Bron: PMV 

 

Het totaal bedrag aan Winwinleningen in de periode 2017-2018 fluctueerde rond de 60 miljoen euro om in 

2019 iets hoger uit te komen op 62,5 miljoen euro. In 2020 zien we echter een enorme toename van zowel 

het aantal als het bedrag van geregistreerde Winwinleningen (respectievelijk 4.167 voor 101 miljoen euro). 

Deze sterke stijging werd voornamelijk gerealiseerd in het laatste kwartaal van 2020 i.e. in de maanden na 

de verruiming van de modaliteiten van de Winwinlening n.a.v. de coronacrisis. Deze sterke stijging werd in 

2021 doorgetrokken. In 2021 werden er maar liefst 8.667 Winwinleningen geregistreerd voor een bedrag van 

bijna 152 miljoen euro. De sterke stijging van de productie, na uitbreiding van de modaliteiten, toont aan dat 

de verruiming in belangrijke mate bijdraagt tot het succes van de Winwinlening ter ondersteuning (van het 

quasi eigen vermogen) van ondernemingen. 

 

Verschaffers van een Winwinlening in 2021 

2021 Bedrag %Bedrag Aantal %Aantal 

Vader  38.446.321,46 € 25,31% 1218 14,05% 

Moeder  30.425.039,31 € 20,03% 946 10,91% 

Kennis  28.595.516,40 € 18,82% 1314 15,16% 

Schoonfamilie  18.019.017,56 € 11,86% 566 6,53% 

Investeerders 15.632.076,60 € 10,29% 3918 45,21% 

Broer of zus  6.284.804,92 € 4,14% 214 2,47% 

Oom of tante 4.985.700,00 € 3,28% 169 1,95% 

Dochter of zoon  3.687.164,00 € 2,43% 105 1,21% 

Samenwonende vriend(in) zonder 

samenlevingscontract 

3.260.275,00 € 2,15% 112 1,29% 

Neef of nicht  1.371.000,00 € 0,90% 45 0,52% 

Grootouder  1.211.000,00 € 0,80% 59 0,68% 

Kleindochter of kleinzoon  3.500,00 € 0,00% 1 0,01% 

  151.921.415,25 € 100,00% 8667 100,00% 

Bron: PMV 
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Verschaffers van een Winwinlening voor de periode 2006-2021 (totalen) 

Totaal 2006-2021 Bedrag %Bedrag Aantal %Aantal 

Vader  224.493.758,56 € 28,87% 7.761 22,81% 

Moeder  169.533.397,25 € 21,80% 5.814 17,09% 

Kennis 133.529.326,49 € 17,17% 6.450 18,95% 

Schoonfamilie  95.409.439,86 € 12,27% 3.398 9,99% 

Broer of zus  41.896.423,12 € 5,39% 1.509 4,43% 

Investeerders 38.233.659,60 € 4,92% 6.243 18,35% 

Oom of tante  24.439.715,88 € 3,14% 932 2,74% 

Dochter of zoon  17.440.052,00 € 2,24% 624 1,83% 

Samenwonende vriend(in) zonder 

samenlevingscontract 

15.654.337,50 € 2,01% 609 1,79% 

Grootouder  8.642.906,84 € 1,11% 375 1,10% 

Neef of nicht  5.242.500,00 € 0,67% 187 0,55% 

Niet meegedeeld 2.654.473,00 € 0,34% 115 0,34% 

Kleindochter of kleinzoon  337.000,00 € 0,04% 12 0,04% 

  777.506.990,10 € 100,00% 34.029 100,00% 

Bron: PMV 

 

Ook in 2021 zijn het de ouders van de kredietnemers die in belangrijke mate optreden als verschaffer van 

een Winwinlening. Daarnaast fungeren ook vaak kennissen van de onderneming als kredietgevers. T.o.v. de 

totale productie (2006-2021) zien we dat in 2021 het belang van de investeerders (kredietverschaffers zonder 

familiale of vriendschapsband) wel toegenomen is. Dit is een trend die zich de laatste jaren doorzet. 

 

Het gemiddelde bedrag per Winwinlening bedroeg in 2021 17.528,72 euro. Dit is een stuk lager dan het 

gemiddelde bedrag in 2020 (24.185,55 euro) en is te verklaren door het feit dat er meer en meer 

investeerders (zonder familie- of vriendschapsband met de ondernemer) een Winwinlening verschaffen. Het 

bedrag dat door deze kredietgevers aan de onderneming wordt verschaft is doorgaans een stuk kleiner dan 

wanneer er wel een band is met de onderneming. 

 

In 2021 werden er 3.041 unieke kredietnemers genoteerd. Dit betekent dat elke kredietnemer gemiddeld 

ongeveer 50.000 euro (49.957,72 euro) heeft opgehaald via Winwinleningen. 

 


