
Snellere recuperatie BTWOndernemingen die deelnemen aan de interna-
tionale handel kunnen genieten van maandelijkse 
terugbetaling van hun BTW-tegoed.  
Het “relanceplan” heeft het toepassingsgebied van 
deze maandelijkse teruggaaf blijvend verruimd naar 

een aantal andere sectoren die eveneens te maken 
hebben met structurele BTW-tegoeden.
 

Ook de teruggaaf van buitenlandse BTW kan veelal 
vlugger aangevraagd worden. Indien het BTW-tegoed 

200,00 euro bedraagt kan dit na afloop van een 
kalenderkwartaal in plaats van jaarlijks teruggevraagd 

worden. Zo kan u reeds de voorfinancieringsperiode 

met negen maanden inkorten. Vanaf 2010 zullen de 

teruggaafverzoeken via een internetapplicatie kunnen, 

waardoor de terugbetalingstermijn nog korter wordt.
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Financiering voor bestaande KMO’s 

Naast de ‘Waarborgregeling’ en ‘Groei – Mezzanine’ kan de 

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) nu ook leningen 

verschaffen om de financiële structuur van ondernemingen 

ouder dan 6 jaar te verbeteren .

Het gaat om achtergestelde leningen (met conversierecht of 

warranten) voor maximum 5 mio € en een looptijd van maxi-

maal 10 jaar. De interest is vast gedurende de gehele looptijd 

(tijdelijk betalingsuitstel mogelijk net als voor het kapitaal). 

Dossiers kunnen reeds worden voorbereid en ingediend! 

Contacteer onze specialisten in financieel management om uw 

dossier te analyseren en introduceren.

Kmo-Portefeuille waardige opvolger BEA 

Met de Kmo-Portefeuille kunnen bedrijven jaarlijks tot  

€ 15.000 verkrijgen voor adviesverlening die kadert 

binnen ondernemen, innoveren en internationaliseren. 

Alleen kmo’s en uitoefenaars van vrije beroepen 

gevestigd in het Vlaams Gewest komen in aanmerking 

voor deze opvolger van het Budget voor Economisch 

Advies (BEA). Daar bovenop kunnen Kmo’s aanspraak 

maken op maximaal € 25.000 voor strategisch advies. 

Heel wat dienstverlening van Fiduciaire, zoals onder 

andere “Strategisch Innoveren”, komt in aanmerking 

voor deze tussenkomst.

www.kmo-portefeuille.be

Versterk uw KMO: durven prioriteiten stellen
De “Versterk uw KMO” aanpak van Deloitte Fiduciaire  
staat KMO’s bij in het ontwikkelen van een actieplan. In snel 

wijzigende omstandigheden moeten ondernemingen zich al 

even snel aanpassen. “Versterk uw KMO” biedt een instrument 

om aan precaire situaties het hoofd te bieden. KMO’s die in 

een sterkte positie verkeren, kunnen via “Versterk uw KMO” 

een actieplan uitwerken om die positie te consolideren of nog 

te verbeteren.”Versterk uw KMO” steunt op � peilers: kosten, 

groei en kapitaal.  Raadpleeg www.kmokmopas.be/versterkuwkmo waar u 

een persoonlijk rapport kan bekomen met de � meest relevante 

acties om uw kmo te versterken.

Steun voor  
de KMO 
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Lieven Danneels (Televic):

“Je moet naar een klant 
durven te stappen met 
iets wat hij niet direct 
van jou verwacht”

Vanheirreweghe: Als je in moeilijker vaar-
water komt, is het kwestie van goed naar 
je bord te kijken. Maar innovatie is wel een 
must. Zonder innovatie ben je op termijn 
overbodig.
Lavrauw: We zijn nooit klaar met onze 
software. Er moet dagelijks verder in wor-
den geïnvesteerd, willen we ons product 
up-to-date houden. We kunnen ook verder 
groeien met ons product in andere mark-
ten of landen.

In welke mate werkt een R&D-afdeling 
autonoom?
Danneels: Autonomie of controle? Laat 
je alles volledig de vrije loop, waar kom 
je dan uit? Als je R&D te veel probeert te 
structureren, mis je kansen. Het gaat voor 
een stuk om creativiteit, en dat is het best 
minder gestructureerd. Maar innovatie 
ontstaat ook door samenwerking met 
andere bedrijven en organisaties. Je moet 
kijken naar wat je concurrenten doen en 
ze voorblijven. Als je enkel probeert te in-
noveren op gebieden waar de concurrentie 
ook bezig is, heb je geen toegevoegde 
waarde meer.
Renson: Innovatie ontstaat ook een stuk 
door de strengere energiebesparende 
maatregelen. Zo waren we al voor de 
invoering van de Kyoto-normen bezig met 
zonnewerende isolatie, het vermijden van 

opwarming van het vensterglas. En venti-
latie gaat meer functioneren in functie van 
de behoefte, de aanwezigheid van CO2 in 
een ruimte. Wat voor onze regulariserende 
ventilatiesystemen geldt, is evenzeer van 
toepassing op innovatie: je moet ideeën 
sturen en tegelijk de vrijheid geven om 
gezond te ontwikkelen.

Filip Lavrauw (4 All Solutions):

“Innovatie is een 
combinatie van 
toeval, luisteren, 
ervaring en zeker ook 
gezond verstand”

Editoriaal Innovatie
Goed om 

weten
KMO  

Kompas Filliers Legal co-sourcing Jonge durvers Working Capital Contact Editoriaal Innovatie
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