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 STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN  

De overheid stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van 
startende ondernemers. Deze kunnen een financieel duwtje in de rug 
betekenen voor je opstart. Het loont in ieder geval de moeite om na te gaan 
of je voor bepaalde vormen van steun in aanmerking komt. 

De steunmaatregelen van de federale en de Vlaamse overheid omvatten 
meerdere terreinen. Deze initiatieven hebben betrekking op steun bij: 

• Investeringen  
• Aanwerven van personeel  
• Formaliteiten  
• Het zoeken naar een goedkope lening  
• Het inwinnen van advies of volgen van opleidingen  
• Internetsite waar je subsidies kan aanvragen 

Om na te gaan voor welke steunmaatregelen jij in aanmerking komt, moet je 
enkel gebruik maken van onze checklist voor steunmaatregelen. Deze vind je 
op deze site. U steeds vrijblijvend terecht voor meer info 

a.Startlening: steun bij de oprichting van uw onderneming  
b.starteo:steun voor startende ondernemingen of jonge ondernemingen 
die maximum 4 jaar actief zijn 
c.Plan voor Jonge Zelfstandigen 
d.Initio 
e.De winwinlening 
f.De waarborgregeling: de overheid staat borg! 
g.Zijn er steunmaatregelen bij het aanwerven van personeel? 
h.Komt mijn zaak in aanmerking voor steunmaatregelen? 
i.Geniet van een aanzienlijke RSZ vermindering bij het aanwerven van een 
eerste, tweede of derde medewerker! 
j.Waar staat de steunmaatregel BEA voor? 
k.Solidaire lening 
l.De groeipremie 
m.Werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen van 50 jaar of meer 
 

Startlening: steun bij de oprichting van uw onderneming. 

  
De startlening is een aantrekkelijke en uiterst soepele formule om zich 
als zelfstandige te vestigen of om een onderneming op te richten. De 
lening is bedoeld voor de uitkeringsgerechtigde volledige werklozen, de 
niet-werkende werkzoekenden ingeschreven sinds ten minste 3 
maanden, en de begunstigden van een wachtuitkering of een leefloon.
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Kenmerken 

•  € 30.000, op voorwaarde van een eigen inbreng van één 
vierde, wat eventueel kan worden geleend  

•  Looptijd van 5, 7 of 10 jaar, volgens de aard van het project  
• 1 à 3 jaar vrijstelling van terugbetaling van kapitaal, volgens 

de aard van het project  
• Vaste rentevoet van 4%  
• Verminderde rentevoet van 3% tijdens de eerste twee jaar 

indien u een begeleiding volgt 

Ondersteuning 
  
Een professionele ondersteuning wordt u aangeboden gespecialiseerde 
steunpunten uit uw regio (zoals de UNIZO startersadviseur). 
Zij helpen u de kredietaanvraag voor te bereiden. Gedurende 18 
maanden na de toekenning van het krediet ondersteunen zij u bij de 
start van uw onderneming. 
  
Wat indien u uw activiteit wil stopzetten ? 
  
Voor de uitkeringsgerechtigde werklozen: het recht op 
werkloosheidsuitkering blijft behouden, en dit tot 9 jaar na de start van 
uw activiteit. 

Indien u uw activiteit dient stop te zetten binnen de 5 jaar volgend op 
de start van uw activiteiten omwille van ernstige redenen en los van 
uw eigen wil (bijvoorbeeld faillissement), dan kan het Participatiefonds 
beslissen om uw schuld kwijt te schelden voor zover het onvrijwillige 
karakter van uw stopzetting bewezen is. 
  
Aanvraag startlening 
  
De aanvraag van een startlening kan bij de B&A ADVIES BVAB uw 
startersadviseur gebeuren. Hun contactgegevens vindt u terug op de 
site www.boekhouder.be  

 
Starteo: steun voor startende ondernemingen of jonge 
ondernemingen die maximum 4 jaar actief zijn. 

  
Voor wie? 

Starteo richt zich tot ondernemers die sinds minder dan 4 jaar in 
hoofdberoep actief zijn en helpt de start van uw onderneming 
te financieren, ongeacht in welke sector u (bent) (ge)start. 

Voor welke investeringen? 

De lening kan u aanwenden voor de financiering van materiële, 
immateriële en financiële investeringen of de financiering van 
bedrijfskapitaal. Starteo wordt dus aangewend in combinatie met een 
banklening.  De aanvraag voor Starteo gebeurt immers ook via uw 
financiële instelling.  

De lening kan ook aangewend worden voor de financiering 
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die gepaard gaat met de overdracht van een onderneming. 

Maximum en minimumbedrag 

De lening bedraagt voor starters maximum 250.000 EUR en is 
bovendien beperkt tot: 

• het bedrag van de lening die de bank zelf verstrekt  
• 4 x de eigen inbreng 

Het minimumbedrag voor de lening is vastgelegd op 7.500 EUR. 

Indien u de lening gebruikt in geval van een overname bedraagt de 
lening maximum 350.000 EUR en is beperkt tot: 

• het bedrag van uw bankkrediet  
• 4 x uw eigen inbreng of 35 % van de beroepsinvestering 

(indien het bedrag van de investering 250.000 EUR 
overschrijdt. 

Looptijd lening 

De looptijd van de lening bedraagt 5, 7 of 10 jaar afhankelijk van de 
aard van uw investering.  

Voordelen: 

• rentevoet =  de rentevoet van het begeleidende bankkrediet 
min 1,25%  

• verminderde rentevoet van 3% gedurende de eerste 2 jaar  
• looptijd van 5, 7 of 10 jaar, afhankelijk van de aard van uw 

project  
• mogelijkheid tot vrijstelling van terugbetaling van het kapitaal, 

volgens de aard van uw project  
• een minimum aan waarborgen 

 
Plan voor Jonge Zelfstandigen 

Voor wie? 
  
Voor de niet-werkende werkzoekende jonger dan 30 jaar die zich voor 
de eerste maal als zelfstandige vestigt. 
  
Zich voorbereiden met de ondersteuning van een professional 
  
De kandidaat van wie het project door het Participatiefonds is 
goedgekeurd, wordt bij zijn eerste stappen gedurende 3 tot 6 maanden 
gratis bijgestaan door een erkend steunpunt voor starters, zoals de 
UNIZO startersadviseur in uw regio. 

Deze ondersteuning is aangepast aan de noden van de starter : het 
steunpunt voor starters van zijn keuze geeft hem advies over de 
activiteit die hij wenst op te starten, informeert hem over de 
administratieve stappen, stelt hem opleidingen op maat voor, enz. 
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De jongere zonder inkomen geniet een maandelijkse 
onkostenvergoeding van € 375 gedurende de voorbereidingsfase van 
zijn/haar project evenals een vestigingsuitkering toegekend door de 
RVA.  
Als hij een wachtuitkering ontvangt kan hij ze ook cumuleren met de 
maandelijkse onkostenvergoeding van € 375 van het Participatiefonds. 
  
Het project financieren 
  
Na afloop van de ondersteuningsfase wordt een aanvraag voor een 
startlening ingediend bij het Participatiefonds, die de economische en 
de financiële haalbaarheid van het project onderzoekt. Indien de 
kredietaanvraag degelijk gemotiveerd is kan de starter rekenen op een 
snelle beslissing van het Fonds. 
Voor een omvangrijker project kan een startlening met een Starteo 
gecombineerd worden. 
 
Onderhoudsschijf 
  
De jonge starter kan een lening bekomen (€ 4.500) om te voorzien in 
zijn behoeften gedurende de eerste maanden van zijn activiteit. Dit 
speciale deel van de startlening is renteloos en dient pas het 6de en het 
zevende jaar terugbetaald te worden. 
  
Ondersteuning na het opstarten van de activiteit 
 
Na de toekenning van de startlening en het opstarten van de 
onderneming blijft het steunpunt de starter ondersteunen en adviseren 
gedurende de eerste 24 maanden van de activiteit. 
  
De ondernemer die zijn zaak financiert met een Starteo, een ander 
product van het Participatiefonds, kan ook gebruik maken van de 24 
maanden ondersteuning na de start van de activiteit, voor zover hij 
beantwoordt aan de voorwaarden van het Plan Jonge Zelfstandigen.  

 

Initio, een nieuwe lening voor starters 

Vanaf 1 december 2008 trad Initio, de nieuwe lening van het 
Participatiefonds, in werking. Het gaat hierbij om een initiatief dat kadert in 
de financiële crisis en dat moet vermijden dat KMO’s en startende 
zelfstandigen niet meer aan kredieten geraken.  
 
De bedoeling is dat het Participatiefonds een nieuwe lening toekent die 
aangepast is aan de huidige omstandigheden. Op dit ogenblik gebeurt de 
financiering van de start via een achtergestelde lening, aangevuld met 
kredieten die de banksector verleent.  
Die werkwijze wordt nu gedeeltelijk omgekeerd. Voortaan kan de aanvrager 
eerst een principeakkoord van het fonds vragen en op basis daarvan met een 
kredietinstelling over een krediet onderhandelen. 
Met andere woorden, de nieuwe lening van het Participatiefonds zal het 
eenvoudiger maken voor jou als starter om te kunnen lenen bij de bank. 
Daartoe moet je eerst je dossier indienen bij het Participatiefonds. Daar zal 
na het bestuderen van je dossier al dan niet het principeakkoord gegeven 
worden. Met deze toestemming op zak kan je dan met je bank gaan 
onderhandelen over de rest van je financiering.  
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Opgepast, de aanvraag voor deze lening zal via het Participatiefonds 
gebeuren en dus niet via de erkende steunpunten zoals B& A ADVIES BVBA. 
belangrijk te vermelden dat Initio de andere leningen van het 
Participatiefonds (Startlening, Optimeo, …) niet vervangt. Met andere 
woorden, voor de aanvraag van bijvoorbeeld een startlening kan je nog 
steeds beroep doen op WOUTER DEVLOO. 

Winwinlening 
Met de Winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren aanmoedigen 
om geldmiddelen ter beschikking te stellen van startende ondernemingen. 
 
Wie als vriend, kennis of familielid een Winwinlening toekent aan een 
startend bedrijf, krijgt jaarlijks een belastingkorting van 2,5 % van het 
geleende bedrag. Voor jonge ondernemers wordt het dankzij de 
Winwinlening gemakkelijker om in hun directe omgeving startkapitaal te 
vinden.  
 
De Winwinlening is een achtergestelde lening van maximaal 50.000 EUR. 
Ze moet acht jaar lopen en de som moet in één keer worden terugbetaald. 
Als de kredietnemer de achtergestelde lening uiteindelijk niet kan 
terugbetalen, krijgt de investeerder 30 procent van het niet terugbetaalde 
bedrag terug via een eenmalige belastingvermindering.  

 
De waarborgregeling: de overheid staat borg 

U hebt een goed idee voor uw onderneming. U ziet de uitwerking al 
helemaal voor u. Met de juiste investering zal uw bedrijf een flinke sprong 
vooruit maken. Uw bank gelooft in uw project … en dan blijkt dat uw 
bank méér zekerheden wil dan u kunt bieden… 
  
Waarborgregeling biedt de bank of kredietverschaffer meer zekerheid 
wanneer een ondernemer – als starter, kmo of vrij beroep - onvoldoende 
garanties kan voorleggen. De overheid stelt zich borg. 

Waar dient de investering te gebeuren? 

Om in aanmerking te komen voor de Waarborgregeling moet u 
investeren: 

• op het grondgebied van het Vlaamse gewest; 
• buiten het grondgebied van het Vlaamse gewest indien het gaat om de 
financiering van de activiteit van een in Vlaanderen gevestigde entiteit. 
Dat wil zeggen dat de maatschappelijke zetel van een vennootschap of de 
domicilie van een natuurlijke persoon in Vlaanderen moet zijn gevestigd. 

 Een concreet voorbeeld 

Juffrouw Evita werkte een aantal jaren als hulp in een krantenzaak maar 
nu wil ze eindelijk op eigen benen staan. Zij heeft een dagbladhandel op 
het oog in Aalst en vraagt aan haar bank een krediet van 35.000 euro op 
5 jaar om de zaak over te nemen en de voorraad uit te breiden. 
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Financieringsplan: 
  
Overname 
handelsfonds 

€ 
28.000

  Eigen financiële 
inbreng € 4.500

Uitbreiding 
voorraad 

€ 
10.000

  Aangevraagd 
krediet 

€ 
35.000

Kredietkosten € 1.50
0

      

TOTAAL € 
39.500

  TOTAAL € 
39.500

 
Evita bezit geen onroerend goed. Zij kan dus geen zakelijke waarborgen 
bieden aan de bank. De bank is wel bereid om een krediet te verschaffen 
maar vraagt om een aanvullende zekerheid. 
   
De Waarborgregeling biedt hulp. De Vlaamse overheid stelt zich immers 
borg voor 75 % van het aangevraagde kredietbedrag. De bank moet wel 
waarborghouder zijn. Dat zijn financiële instellingen die een waarborg 
hebben gekregen van de Vlaamse overheid.  
   
Juffrouw Evita moet wel een premie betalen om deze waarborg te 
krijgen. Die premie is afhankelijk van het bedrag en van de duurtijd van 
de waarborg. De premie voor een tussenkomst van 60 % (35.000 euro X 
60 % = 21.000 euro) met een looptijd van drie jaar bedraagt 315 euro 
(21.000 euro X 3 jaar X 0,5 %). 
   
 

Zijn er steunmaatregelen bij het aanwerven van personeel? 
Als je als onderneming een eerste, tweede of derde werknemer in dienst 
neemt, kan je beroep doen op het 'Plus-één-twee-drie-plan. Dit is een 
steunmaatregel waarbij je gedurende een periode een vast bedrag 
verkrijgt per kwartaal. 

Hoeveel bedraagt deze steun? 
Er is een vaste tussenkomst vanwege de RSZ: deze bedraagt ofwel 1000 
euro, ofwel 400 euro per kwartaal voor een voltijdse tewerkstelling.  

• Eerste werknemer: 1000 euro voor kwartaal 1 tot 5 ; 400 euro 
voor kwartaal 6 tot 13.  

• Tweede werknemer: 400 euro voor kwartaal 1 tot 13.  
• Derde werknemer: 400 euro voor kwartaal 1 tot 9. 

Zijn er voorwaarden? 
Werkgevers uit de privé-sector (inbegrepen de VZW's en de feitelijke 
verenigingen) kunnen van de steun genieten. Verder gaat het enkel 
om de eerste, tweede of derde werknemer die je in dienst neemt en moet 
er steeds een stijging zijn van het aantal personeelsleden ten opzichte van 
het (maximum) aantal personeelsleden in dienst tijdens de 4 kwartalen 
voorafgaand aan de indienstneming (dienstboden, leerlingen en stagiairs-
ondernemingshoofden worden niet meegerekend). 
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Geniet van een aanzienlijke RSZ vermindering bij het aanwerven 
van een eerste, tweede of derde medewerker! 

 
Je bent van plan personeel aan te nemen bij de opstart van je zaak?  
Dan is deze tip misschien iets voor jou! 

Als je als onderneming een eerste, tweede of derde werknemer in dienst 
neemt, kan je beroep doen op het 'Plus-één-twee-drie-plan. Dit is een 
steunmaatregel waarbij je gedurende een periode een vast bedrag 
verkrijgt per kwartaal. 

Hoeveel bedraagt deze steun? 
Er is een vaste tussenkomst vanwege de RSZ: deze bedraagt ofwel 1000 
euro, ofwel 400 euro per kwartaal voor een voltijdse tewerkstelling.  

• Eerste werknemer: 1000 euro voor kwartaal 1 tot 5 ; 400 euro 
voor kwartaal 6 tot 13.  

• Tweede werknemer: 400 euro voor kwartaal 1 tot 13.  
• Derde werknemer: 400 euro voor kwartaal 1 tot 9. 

Zijn er voorwaarden? 
Werkgevers uit de privé-sector (inbegrepen de VZW's en de feitelijke 
verenigingen) kunnen van de steun genieten. Verder gaat het enkel 
om de eerste, tweede of derde werknemer die je in dienst neemt en moet 
er steeds een stijging zijn van het aantal personeelsleden ten opzichte van 
het (maximum) aantal personeelsleden in dienst tijdens de 4 kwartalen 
voorafgaand aan de indienstneming (dienstboden, leerlingen en stagiairs-
ondernemingshoofden worden niet meegerekend). 

 

Wat is de KMO-portefeuille? 
KMO-portefeuille (vroeger BEA)  

Op 1 januari 2009 werd de KMO-portefeuille van de Vlaamse Overheid 
gelanceerd. De KMO-portefeuille is de opvolger van het vroeger BEA 
(Budget voor Economisch Advies). Je kan hier terecht voor subsidies 
inzake opleidingen en advies over ondernemen, internationaliseren en 
innoveren. 

De KMO-portefeuille is een elektronische betaalmiddel waarmee kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook vrije beroepen, een dienstenpakket 
kunnen aankopen. Dat dienstenpakket is gericht op het verbeteren van 
het huidige of toekomstige functioneren van de onderneming.  Het 
dienstenpakket wordt verleend door erkende dienstverleners..  

De ondernemerschapsportefeuille richt zich tot vrije beroepen en kleine en 
middelgrote ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams 
Gewest. Enkel ondernemingen die een aanvaardbare activiteit uitoefenen 
kunnen steun aanvragen.  Bepaalde sectoren zoals de land- en 
tuinbouwsector, de visserij, de transportsector en een groot aantal 
bedrijven uit de voedingssector blijven uitgesloten van deze steun omdat 
er een ander steunmechanisme op van toepassing is. 

De Vlaamse overheid betaalt de helft tot 75% (voor innovatie advies) van 
de ondernemerschapsbevorderende diensten, met een maximum van € 
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15.000 per kalenderjaar.  De onderneming moet dus de 25% tot 50% van 
de dienstverlening zelf betalen. 

Om te vermijden dat één van de diensten wordt overbevraagd wordt de 
subsidie in elke portefeuille per pijler beperkt. Voor opleiding kan je 
maximum 2.500 euro subsidies aanvragen. Advies inzake ondernemen en 
internationaliseren zijn beperkt tot 5.000 euro en advies over innoveren is 
beperkt tot 10.000 euro. Per pijler moeten de dienstverleners waarop een 
beroep wordt gedaan verschillend zijn. 

 

Solidaire lening 
  

Wat? 
Lening van Hefboom en het Participatiefonds, bedoeld voor kwetsbare 
ondernemers 

Voor wie? 
Mensen die bij een commerciële bank geen investeringskrediet kunnen 
bekomen omwille van werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, 
achterstallige schulden, faillissement,… 

Voor welke investeringen? 
Financiering van de start van een zelfstandige activiteit 

De lening? 
Maximaal 12.500 EUR 
Rentevoet van 5% 
Vaste looptijd van 4 jaar 
Kosteloze begeleiding (kredietanalyse en 24 maand opvolging na de start)
Achtergestelde lening en geen borg vereist 

Procedure? 
Contact opnemen met Hefboom om de aanvraag te starten 

Info 
Hefboom vzw 
Vooruitgangstraat 333/5 
1030 Brussel 
Tel: 02/265.01.61 

 

Werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen van 50 jaar of meer
Werklozen van 50 jaar of ouder kunnen onder bepaalde voorwaarden een 
werkhervattingstoeslag bekomen indien zij zich vestigen als zelfstandige 
in hoofdberoep. Deze toeslag kan tevens bekomen worden indien de 
werkloze als loontrekkende het werk hervat. Het gaat om een vergoeding 
ten laste van de RVA die wordt toegekend als aanvulling op het loon. 
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Wie komt in aanmerking 

Om te hervatten als zelfstandige in hoofdberoep dient aan volgende 
voorwaarden te worden voldaan: 

- uitkeringsgerechtigd volledig werkloze zijn; 
- minstens 50 jaar oud zijn; 
- 20 jaar beroepsverleden bewijzen; 
- verblijfplaats hebben in België; 
- bij uitoefening van een zelfstandige activiteit voor de vroegere 
werkgever, zich ertoe verbinden geen enkele prestatie als zelfstandige te 
leveren ten voordele of voor rekening van de vroegere werkgever (of van 
de groep waartoe de vroegere werkgever behoort) en dit, tijdens de 
periode van 6 maanden die volgt op de laatste tewerkstelling bij hem in 
dienst. 
- de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben en geen recht hebben 
op een volledig rustpensioen 

Omvang steun 

De werkhervattingstoeslag bedraagt € 172,31 per maand. Dit bedrag 
wordt forfaitair bepaald en hangt niet af van het werkrooster, noch van 
het loon of het soort contract (bepaalde duur, onbepaalde 
duur,vervangingscontract, interim, Activa, …). 

Overzicht van internetsite  

http://www.premiezoeker.be/ 
www.iwt.be  innovatie door wetenschap en technologie 
www.cordis.lu community research and development information 
service 
http://www.vlaanderen.be/economiesteun economisch 
ondersteuningsbeleid 
http://www.vlaanderen.be/ondernemen overige steunmaatregelen 
http://www.vlaanderen.be/opleidingscheques  

http://www.vlaanderen.be/adviescheques 
http://www.limburg.be/europesesteun/index.html 
http://www.vlaanderen.be/wonen 
http://www.slimtewerkstellen.be/stapsgewijs/ 
http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/FisconetNld.2/&versie=04&
type=kb-sub!INH& 
http://www.gimv.be/ 
http://www.pmvlaanderen.be/ 
http://www.fonds.org/ 
http://www.mobielvlaanderen.be/woonwerk.php 
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