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Deze masterproef is tot stand gekomen in het kader van mijn studies 

Bedrijfseconomische Wetenschappen (BEW), met als afstudeerrichting 

Innovatie & Ondernemerschap, aan de Universiteit Hasselt.  

 

Langs deze weg, wens ik een blijk van dank te betuigen aan al de 

personen die deze masterproef hebben mogelijk gemaakt door hun 

stimulerende invloed en/of actieve bijdrage. 

 

Eerst en vooral, gaat mijn dank uit naar mijn promotor, Prof. dr. Ghislain 

Houben, voor zijn deskundig advies en onvoorwaardelijk geloof. 

 

Tijdens dit onderzoek heb ik het privilege gehad met talrijke wijnbouwers, 

wijnexperts, instellingen en investeerders in contact te komen. Ik wens 

hen namens deze weg van harte te bedanken voor hun bereidwillige 

medewerking, steun, en vertrouwen. Zonder hen was deze masterproef 

ongetwijfeld niet tot stand kunnen gebracht worden. 

 

Tenslotte, wens ik via deze weg mijn ouders, broer en zus te bedanken 

voor de jarenlange begeleiding, steun en toeverlaat. Zonder hen had ik 

deze unieke en leerrijke kans nooit kunnen krijgen, waarvoor ik hen 

eeuwig dankbaar ben.  
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Samenvatting 
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Deze masterproef onderzoekt de geschiktheid van risicokapitaal om een 

startend wijnbouwproject in België financieel te ondersteunen. 

 

Het eerste hoofdstuk start met een bespreking omtrent de geschiedenis  

van Belgische wijnbouw. Verder volgt een omschrijving van het praktijk-

probleem. De centrale onderzoeksvraag luidt: “Is risicokapitaal vandaag 

een geschikt alternatief om de opstart of groei van een Belgisch 

wijnbouwbedrijf te ondersteunen?”. Vervolgens is er een uitdieping van 

deze onderzoeksvraag met behulp van deelvragen. Verder worden de 

gebruikte onderzoeksmethoden doorgenomen. 

 

Het einddoel van deze masterproef bestaat er, met andere woorden, in 

het bedrijfseconomisch aspect van een startend Belgisch wijnbouwproject 

in beeld te brengen, en concreet te onderzoeken of risicokapitaal een 

interessante economische meerwaarde kan betekenen voor Belgische 

wijnbouwers, langs de ene kant, en risicokapitaalverstrekkers langs de 

andere kant. Vanuit deze tweeledige onderzoeksdoelstelling, bestaat deze 

masterproef uit twee hoofdsegmenten: 

 

Deel 1: Een blik door de bril van wijnbouwers 

 

Hoofdstuk twee heeft als doel een denkkader te schetsen, dat als basis zal 

dienen voor de assumpties die later gemaakt zullen worden. Het betreft 

een korte bespreking omtrent enkele zeer belangrijke aspecten, die bij de 

opstart van een wijnbouwbedrijf komen kijken, en waar ondernemers mee 

rekening dienen te houden. 

 

In hoofdstuk drie zal een overzicht worden gegeven van de totale 

investeringsomvang die de opstart van een wijnbouwbedrijf noodzakelijk 

maakt. Teneinde een beter beeld te krijgen over de financiële toestand 

van enkele van de grootste wijnbouwbedrijven (met wijngaardoppervlakte 

als vergelijkingsbasis) die in België te vinden zijn, volgt een financiële 

analyse van de geconsolideerde jaarrekeningen. Een aantal interessante 

evaluatieparameters zullen beschreven en overlopen worden.  
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Deel 2: Een blik door de bril van investeerders 

 

In dit tweede deel zal worden onderzocht op welke financiële hulpbronnen 

wijnbouwers beroep kunnen doen om hun droomproject te realiseren. 

 

Teneinde de bespreking rond investeringsmogelijkheden te introduceren, 

zal de huidige situatie in de financiële wereld in kaart worden gebracht in 

hoofdstuk vier. Aan de hand van persoonlijke interviews, wordt tevens 

gepolst naar standpunten en toekomstvisies inzake Belgische wijnbouw bij 

sectorspecialisten binnen de bankenwereld. 

 

Hoofdstuk vijf bevat een theoretische en praktische omschrijving van de 

term risicokapitaal. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met het 

traditionele bankkrediet. Vervolgens wordt het belang van risicokapitaal 

binnen de economische context van een land in kaart gebracht, en wordt 

er een onderscheid tussen Venture Capital en een financiering met behulp 

van business angels. 

 

In hoofdstuk zes wordt de link gelegd tussen wijnbouw en risicokapitaal. 

Op basis van diverse argumenten, wordt een antwoord geformuleerd op 

de centrale onderzoeksvraag. 

 

Hoofdstuk zeven eindigt deze discussie met een gevalstudie omtrent een 

project waarbij privé-investeerders zijn ingestapt in het financiële verhaal 

van een innovatief concept binnen de wijnbouwsector. Hierbij wordt zowel 

gekeken naar de standpunten van de wijnbouwer als naar de standpunten 

van de privé-investeerders. 

 

Tot slot wordt in hoofdstuk acht een algemeen besluit voorgesteld, waarin 

de voornaamste conclusies getrokken worden. 
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1 Inleiding 
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1.1 Situering van het praktijkprobleem 
 

In tegenstelling tot wat veel mensen waarschijnlijk denken, kent België 

een eeuwenlange geschiedenis op vlak van wijnbouw. Onze Belgische 

wijnen weten vandaag zelfs prijzen op internationale concours in de wacht 

te slepen, en zijn zowel bij binnenlandse als buitenlandse sterrenchefs een 

begeerd product. Een korte bespreking over de roemrijke geschiedenis 

van Belgische wijnbouw is daarom onontbeerlijk om een duidelijk kader 

omtrent dit ontwerp te kunnen schetsen. 

 

Wijnbouw kent een zeer lange geschiedenis, maar het zijn de Romeinen 

die ongeveer 2000 jaar geleden voor de verspreiding van wijnbouw in 

Europa hebben gezorgd. Als bezetters van Europa lieten zij als alternatief 

voor water overal wijngaarden aanplanten. Drinkbaar water was namelijk 

zeer schaars en transport in aarde kruiken was een nogal delicate en 

tijdrovende karwei (Vin Sur 20, 2010). 

 

Na het einde van de christenvervolging rond de vierde eeuw verspreidde 

het Christendom zich in razendsnel tempo over Europa en het gebruik van 

wijn in eucharistievieringen zorgde ervoor dat het onderhoud en beheer 

van deze vroegere Romeinse wijngaarden geleidelijk door Christenen werd 

overgenomen. Daarenboven speelde Karel de Grote (742 - 814) in zijn tijd 

een belangrijke rol in het bouwen van kloosters en zorgde hij door het 

invoeren van structuur in boom- en wijngaard beheer voor grotere 

opbrengsten en betere kwaliteit (Vin Sur 20, 2010).  

 

Wijnbouw werd stilaan geïntegreerd in het dagelijkse kloosterleven en het 

zijn deze kloosters die aan de basis lagen van de opkomst van wijnbouw 

in België. Zo dateert het oudste bewijs van Belgische wijnbouw terug tot 

815, waar op een oude kaart van de abdij van Saint-Pierre rond Gent 

tekenen van een wijngaard te bespeuren zijn. Andere oude teksten tonen 

eveneens aan dat er enkele jaren later in de abdijen van Luik en Hoei ook 

wijnen verbouwd werden (J. HALKIN, 1895). Haar echte bloeiperiode 

kende de Belgische wijnbouw echter pas tijdens de Middeleeuwen. Zo 
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onderging het een enorme expansie door middel van de uitbreiding van 

kloosters en groeide het bezit van een wijngaard zelfs uit tot een 

statussymbool onder adel en grootgrondbezitters. Belgische wijnen waren 

geroemd tot in het buitenland en stilaan was er binnen de stadsmuren van 

elk dorp in Brabant, Limburg en Henegouwen wel een wijngaard te 

bespeuren (Vin Sur 20, 2010). 

 

Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw kreeg Belgische wijnbouw 

echter enkele rake klappen te verduren. Hongersnoden en epidemieën 

volgden elkaar immers op, waardoor landbouwers genoodzaakt werden 

zich te focussen op voedingsgewassen. Dit zorgde er voor dat de 

tarweteelt een enorme heropleving genoot. Tarwe had bovendien het  

voordeel dat het zowel inzetbaar was voor productie van brood en bloem, 

als voor het brouwen van bier. Dit alternatief voor wijn was voedzamer en 

won zeer snel aan populariteit. Ook kloosters en abdijen raakten stilaan 

geïnspireerd door de kunst van het bierbrouwen, waardoor Belgische 

wijnbouw verder naar de achtergrond werd gedreven. De restanten van 

deze passie worden vandaag weerspiegelt in de talrijke abdijbieren die de 

Belgische cultuur rijk is (Vin Sur 20, 2010).  

 

De genadeslag voor Belgische wijnbouw liet echter enkele eeuwen langer 

op zich wachten. De meest gangbare theorie achter de teloorgang van 

wijnbouw in België luidt dat Napoleon (1769 - 1821) in zijn tijd wijnbouw 

op Belgische bodem verboden zou hebben uit protectionistische 

maatregelen ten gunste van de Franse wijnbouwsector (WeZooz, 2011).  

 

Niet iedereen is er echter van overtuigd dat deze theorie volledig waar is. 

De échte oorzaak voor het verdwijnen van Belgische wijnen kan volgens 

tegenstanders verklaard worden door een samenloop van enkele 

ingrijpende klimaatschommelingen rond diezelfde periode. Zo staat 1816 

in de geschiedenisboeken geschreven als “het jaar zonder zomer”. Op 19 

april 1815 barstte op het noordelijke deel van het Indonesisch eiland 

namelijk de vulkaan Tambora uit. Er werden miljoenen kubieke meters 

vulkaanstof de atmosfeer in gestuwd, waardoor deze minder transparant 

werd, en fungeerde als zonnefilter. Temperaturen daalden wereldwijd 
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waardoor het op veel plaatsen in juni, juli en augustus nog vroor en 

sneeuwde. Vele oogsten gingen verloren en wijngaarden werden helemaal 

verwoest. Aangezien het na de aanplanting van nieuwe wijnranken, drie 

jaren duurt  vooraleer de druiven geschikt zijn voor wijnproductie, werden 

deze landbouwgronden bijna uitsluitend nog voor andere alternatieven 

aangewend (W8 publicaties).  

 

Het tijdperk van Belgische wijnbouw bleek in de vergetelheid verdwaald te 

zijn geraakt, totdat verzekeringsmakelaar en wijnfanaat Jean Bellefroid, in 

1964, de Belgische wijnbouwgeschiedenis nieuw leven inblies. Hij plantte 

zijn eigen wijngaard aan in Borgloon (Vinowalt). Niet lang daarna, raakten 

ook andere fanaten door de microbe gebeten, en was de heropleving van 

Belgische wijnbouw een feit. Vandaag, veertig jaar later, heeft de FOD 

Economie een zeventigtal wijndomeinen geregistreerd die hun productie 

effectief verkopen (Wijnkanaal). 

 

Na deze inspanningen bleven de resultaten op internationale proeverijen 

dan ook niet lang uit. Sinds 2008 slagen enkele Belgische wijnbouwers er 

zelfs in op internationale concours onderscheidingen in de wacht te slepen 

(Concours Mondial). Dit heeft ertoe geleid dat in eerste instantie Belgische 

sterrenrestaurants (o.a.: Het Hof van Cleve, De Karmeliet en Comme 

Chez Soi) wijnen van eigen bodem op de wijnkaart plaatsten. Dit 

inspireerde ook buitenlandse collega’s, waardoor o.a. Heston Blumenthal 

van het gerenommeerde Britse driesterrenrestaurant The Fat Duck (Guide 

Michelin) in 2009 Clos d’Opleeuw op de kaart zette (Belgian Wines).  

 

Belgische wijnen zitten vandaag duidelijk in de lift, en hebben op korte 

tijd een plaats in de wijnwereld weten te veroveren. Daarenboven, 

voorspellen studies rond klimaatverandering een rooskleurige toekomst 

voor Belgische wijnbouw. Een geleidelijke stijging van de gemiddelde 

wereldtemperatuur zou immers een gunstige invloed kunnen hebben op 

meer noordelijk gelegen wijngebieden (Greenpeace, 2009). Optimistische 

vooruitzichten die vele wijnbouwers alvast stiekem doen dromen van een 

‘Renaissance’ voor Belgische wijnbouw. 
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1.2 Omschrijving van het praktijkprobleem 
 

Uit bovenstaande blijkt dat enkele Belgische wijnbedrijven ondanks hun 

korte bestaan, reeds zeer kwalitatieve wijnen op de markt weten te 

brengen. De Belgische wijnmarkt staat echter nog in haar kinderschoenen 

en biedt volgens verscheidene kenners nog zeer veel groeimogelijkheden 

(BeNeVit Symposium).  

 

De opstart en uitbating van een wijnbouwbedrijf is momenteel echter 

maar voor weinigen weggelegd. Er is immers een aanzienlijk beginkapitaal 

vereist, terwijl de inkomsten gedurende de eerste vier jaar (gegeven 

wijnbouw als enige bron van inkomsten) nagenoeg gelijk zijn aan nul. Als 

vuistregel kan volgens wijnbouwers worden aangenomen dat een nieuwe 

wijngaard op termijn pas lucratief is vanaf zo’n zes hectare en pas na drie 

tot vier jaar de eerste druiven geschikt voor wijnbouw voortbrengt. Later 

in deze masterproef zal worden aangetoond dat noodzakelijke bijkomende 

investeringen op vlak van infrastructuur (zoals werktuigen, druivenpers, 

aluminium tanks, eiken vaten, bottelarij, etc.) de totale investering al snel 

boven de één miljoen euro doet uitstijgen. Wetende daarenboven dat de 

jaarlijkse opbrengsten volledig afhankelijk zijn van weersomstandigheden, 

en er pas na vier jaar enig zicht kan verkregen worden op de (eventuele) 

kwaliteit van de gemaakte investeringen, doet vermoeden dat het risico 

van wijnbouw best niet te onderschatten is.  

 

Het spreekt daarom voor zich dat niet iedereen van vandaag op morgen 

een wijnbedrijf kan opstarten. Dit weerspiegelt zich vandaag ook duidelijk 

in de Belgische wijnbouwsector. Het merendeel van het huidige aantal 

Belgische wijnbouwbedrijven werd namelijk het leven ingeblazen door 

kapitaalkrachtige wijnliefhebbers, die met grote passie en leergierigheid 

voor het vak op hun eigen stukje wijngaard aan de slag zijn gegaan. De 

grote meerderheid verbouwt zijn wijnen nog steeds enkel voor eigen 

consumptie, maar voor een kleine groep anderen is wijnbouw naar eigen 

zeggen uitgegroeid tot een “uit de hand gelopen hobby”. Zij worden 
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vandaag beschouwd als echte pioniers voor de Belgische wijnbouwsector 

en vertegenwoordigen enkele parels van Belgische wijnen.  

 

Bij de opstart of uitbreiding van een onderneming zijn er vaak weinig of 

onvoldoende eigen middelen voorhanden en moet er beroep worden 

gedaan op externe partijen. Een onderneming kan op twee manieren vers 

kapitaal in haar activiteiten pompen: a.d.h.v. (1) financiering via vreemd 

vermogen of (2) financiering via eigen vermogen. Er zijn verscheidene 

bronnen van vreemd vermogen, maar de meest gekende is ongetwijfeld 

het investeringskrediet, beter bekend als de klassieke banklening. Vreemd 

vermogen bestaat steeds uit geleend geld, waarvoor in ruil een bepaalde 

interest betaald moet worden en dat onderhevig is aan een op voorhand 

vastgesteld terugbetalingsschema.  

 

Wanneer een bank echter weigert de financiering alleen op zich te nemen 

zijn ondernemers verplicht elders externe investeerders aan te trekken. 

Soms is het risico voor de bank immers te hoog of zijn er onvoldoende 

waarborgen voorhanden. Zoals reeds aangehaald zijn het net deze twee 

bovengenoemde factoren die eigen zijn aan een typisch wijnbouwproject. 

In dit geval kan eigen vermogen worden aangetrokken door een beroep te 

doen op vrienden, familie of andere partijen (ook wel de 3F’s, of ‘friends, 

fools & family’ genoemd) en/of risicokapitaalverstrekkers (business angels 

en/of venture capital organisaties).  

1.3 Centrale onderzoeksvraag 
 

De focus van deze masterproef ligt op deze laatstgenoemde vorm van 

financiering, met name risicokapitaal, in het Engels ook ‘Venture Capital’ 

genoemd. De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt als volgt: 

 

 “Is risicokapitaal vandaag een geschikt alternatief om de opstart of 

groei van een Belgisch wijnbouwbedrijf te ondersteunen?” 

 

Het einddoel van deze masterproef bestaat er met andere woorden in het 

bedrijfseconomisch aspect van een startend wijnbouwproject in beeld te 
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brengen en concreet te onderzoeken of risicokapitaal een interessante 

economische meerwaarde kan betekenen voor Belgische wijnbouwers, 

langs de ene kant, en risicokapitaalverstrekkers langs de andere kant. 

 

1.4 Deelvragen 
 

Teneinde een overzichtelijk antwoord op de centrale onderzoeksvraag te 

kunnen formuleren, zal deze masterproef in twee hoofdsegmenten worden 

onderverdeeld: 

 

DEEL 1: EEN BLIK DOOR DE BRIL VAN WIJNBOUWERS 

 

• Met welke factoren worden startende wijnbouwers geconfronteerd? 

• Wat zijn de voornaamste risico’s die verbonden zijn aan de opstart 

en exploitatie van een Belgisch wijnbouwbedrijf? 

• Wat is, gemiddeld gezien, de totale investeringsomvang van een 

startend wijnbouwbedrijf in België? 

• Biedt de exploitatie van een Belgisch wijnbouwbedrijf gunstige 

rentabiliteitsperspectieven (op korte termijn en op lange termijn)? 

 

DEEL 2: EEN BLIK DOOR DE BRIL VAN INVESTEERDERS 

 

• Wat is durfkapitaal en in wat zijn de voornaamste verschillen met 

de traditionele banklening? 

• Welke financieringsmethode krijgt in casu de voorkeur? 

• Welke factoren zijn voor wijnbouwers van belang bij de keuze van 

een financieringsmethode?   

• Welke factoren zijn voor durfkapitaalverschaffers doorslaggevend 

bij de keuze van een bepaald investeringsproject? 

• Kan durfkapitaal een meerwaarde betekenen voor de ontwikkeling 

van de Belgische wijnbouwsector? 

• Zouden durfkapitaalverschaffers en Belgische wijnbouwers warm te 

krijgen zijn in de toekomst samen zaken te doen? 
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1.5 Onderzoeksmethoden 
 

De einddoelstelling van deze masterproef bestaat er in om het centrale 

onderzoeksprobleem vanuit helikopterperspectief in kaart te brengen. Dit 

betekent met andere woorden dat de centrale onderzoeksvraag vanuit 

diverse invalshoeken bekeken moet worden. Daarom werd er gekozen 

zowel de situatie en standpunten van wijnbouwers, langs de ene kant, als 

de situatie en standpunten van risicokapitaalverschaffers, langs de andere 

kant, grondig te onderzoeken. Daarenboven wordt er ook gekeken naar 

de standpunten en visies van andere stakeholders, zoals onder andere 

financiële instellingen en investeringsfondsen. Deze masterproef steunt 

met andere woorden op het triangulatieprincipe.  

1.5.1 Exploratief onderzoek 
 

Secundair onderzoek  
 

In eerste instantie leek een uitgebreide literatuurstudie aangewezen, met 

als doel zoveel mogelijk beschikbare informatiebronnen af te schuimen. 

Daarvoor bleek ‘desk research’ de aangewezen onderzoeksmethode te 

zijn. Aan de hand van artikels uit zakelijke magazines, beschikbare citaten 

van wijnbouwers op het internet, en andere masterproeven en studies kon 

het bedrijfseconomische perspectief van Belgische wijnbouw in kaart 

worden gebracht. Een tweedaagse vrijwillige deelname aan het BeNeVit 

Symposium maakte het daarenboven mogelijk om interessante algemene 

kennis over wijnbouw op te doen. 
 

Het exploratief onderzoek met betrekking tot risicokapitaal baseerde zich 

grotendeels op diverse academische studies, boeken en zakelijke artikels. 

 

Primair onderzoek 
 

Gezien het feit dat het vaak zeer moeilijk was gedetailleerde financiële 

informatie vast te krijgen omtrent de opstart en toestand van een 

wijnbouwbedrijf, bleek een additionele jaarrekeninganalyse met behulp 

van de balanscentrale van de NBB noodzakelijk te zijn. 
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1.5.2 Bevestigend onderzoek 
 

Het bevestigend onderzoek kan in deze masterproef omschreven worden 

als de zoektocht naar bevestiging op de informatie die gevonden werd uit 

wetenschappelijke en literaire bronnen.  

 

Secundair onderzoek 
 

Gedurende de loop van de masterproef werd de actualiteit nauwgezet in 

de gaten gehouden teneinde evoluties in de Belgische wijnbouwsector op 

te volgen en eventuele eerdere bevindingen te bevestigen.  

 

Primair onderzoek 
 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van face-to-face interviews, aan de 

hand van een open vragenstelling en een half-gestructureerde interview 

structuur. Het specifieke karakter van iedere investering zorgt er immers 

voor dat het gebruik van enquêtes met behulp van reproductieve en 

gestructureerde vragen niet optimaal blijkt voor dit onderzoek. Bovendien 

maakt de gekozen onderzoeksopzet het mogelijk dieper in te gaan op 

belangrijke informatie die tijdens het interview ter sprake komt. Tenslotte, 

werd bij het bepalen van het aantal af te leggen interviews theoretische 

saturatie als uitgangspunt genomen.   

 

Gezien het feit dat interviews niet als objectief gezien kunnen worden, 

moeten zij dusdanig in hun context worden bekeken (SEKARAN, 2003). 

Sommige geïnterviewde personen kunnen immers een uitgesproken visie 

of mening hebben over wijnbouw, die niet representatief is met de mening 

van de sector.  

1.5.3 Gevalstudie: Neerlands Wijnmakerij 
 

Ten slotte, zal door middel van een gevalstudie, of ‘case study onderzoek’, 

een blik worden geworpen op een investering in wijnbouw met behulp van 

privé-investeerders. Zowel de standpunten van de wijnbouwer, als die van 

de privé-investeerders, zullen hierbij in kaart worden gebracht.  
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Belgische zakenlui en industriëlen kopen al ettelijke jaren wijngaarden in 

Frankrijk. Volgens Vino Magazine is een kleine honderd Belgen eigenaar 

van een Franse wijngaard, voornamelijk in de Bordeaux streek. “Nu de 

inheemse teelt aan kwaliteit en naambekendheid wint, ruilen heel wat 

bedrijfsleiders ook hier graag hun maatpak voor een boerenkiel” (Trends, 

uitgave van 8 september 2011, p. 68). 

 

Kenners zijn het er vandaag over eens dat er in België uitstekende wijnen 

verbouwd kunnen worden. Enkele parels van Belgische wijnen wisten dit 

de jongste jaren te bewijzen door op internationale concours de hoogste 

onderscheiding van de jury in de wacht te slepen (Councours Mondial). 

Allen zijn zij het meesterwerk van een kleine groep pioniers die zich elk 

vol passie en liefde voor het vak in dit avontuur hebben gestort.  

 

Maar, is deze jonge nijverheid uit bedrijfseconomisch perspectief echter 

ook een winstgevende business? Iedere wijnbouwer vertelt met plezier in 

geur en kleur over zijn/haar passie voor het vak, maar het financiële 

aspect van hun wijnbouwverhaal is meestal een stuk moeilijker aan te 

kaarten. Wijnbouwers gebruikten in interviews daarom ook graag de zin 

“ik praat veel liever over wijn dan over cijfers”, om dit onderwerp 

beleefd te omzeilen. Omwille van hun kleinschaligheid zijn de meeste 

Belgische wijnbouwers immers ook niet, of in beperkte mate, verplicht 

hier open boek over te spelen. De geconsolideerde jaarrekening van 

wijnbouwers beperkt zich daarom tot ruwe financiële cijfers (NBB).  

 

Deze analyse is echter geïnteresseerd in het volledige kostenplaatje dat 

bij de opstart van een wijnbouwbedrijf komt kijken. Hiervoor werd beroep 

gedaan op de Franstalige studie ‘Etat et perspectives de la viticulture en 

Belgique: vers une activité économique rentable?’ van Margueritte Higuet 

(Solvay Brussels School of Economics & Management). Samen met het 

eindwerk ‘Bedrijfseconomische aspecten van oenologie’ van Tania Kalavris 

(Universiteit Hasselt), zal deze uitgebreide studie als basis dienen voor de 

rentabiliteitsanalyse die volgt, aangevuld met informatie verkregen uit een 

bescheiden beginnerscursus oenologie in het Zuid-Franse Montpellier en 

diverse interviews met wijnbouwers. 
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2 De schets van een denkkader 
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Een beginnend wijnbouwer staat van bij de meet voor enkele cruciale 

keuzes die in grote mate de toekomst van zijn wijnbouwbedrijf zullen 

bepalen. Een korte bespreking van de belangrijkste keuzemogelijkheden 

die bij opstart van een wijnbouwbedrijf komen kijken lijkt derhalve 

onontbeerlijk alvorens de financiële bespreking aan te vatten. Dit stelt ons 

in staat een concreet denkkader in het leven te roepen, waarbinnen 

vervolgens de nodige assumpties kunnen worden geformuleerd. 

 

2.1 Terroir 
 

De allereerste stap bestaat uit het selecteren van een geschikte locatie 

voor de wijngaard. De wijnbouwer staat hierbij van bij het begin voor een 

zeer belangrijke keuze aangezien het uiteindelijke karakter van elke wijn 

in grote mate beïnvloed worden door het geheel van geografische en 

klimatologische factoren waarin de druif zich kan ontwikkelen, bij 

wijnbouwers ook wel bekend onder de mooie term ‘terroir’. Het 

groeiproces van de druif zal met andere woorden sterk afhankelijk zijn 

van de parameters: bodem, klimaat en topografie (Atelier d’œnologie, I. 

BERT, Université de Montpellier III - Paul Valéry). 

 

FIG. 1: KEUZE “TERROIR” – DRIE FACTOREN VOOR SUCCES  
 

 
Bron: C. TEYSSEN (2014) - Beginnerscursus oenologie (Université Paul Valéry - Montpellier) 
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Eenzelfde druivenstok zal immers druiven met een verschillend pallet aan 

smaken ontwikkelen naargelang hij zijn wortels nestelt in een bodem rijk 

aan kalk, mergel, klei, kiezel, leisteen of andere mineralen. Daarenboven 

kan een verschil in temperatuur, hoeveelheid neerslag, wind en 

zonneschijn, maar ook de hoogteligging en hellingsgraad van de 

wijngaard, niet enkel grote verschillen vertonen binnen verschillende 

landsgrenzen, maar ook zelfs binnen de grenzen van verschillende 

wijnstreken. De wijnbouwer kan zich bij het overwegen van de ‘ideale’ 

locatie van zijn wijndomein dus best professioneel laten bijstaan. (Atelier 

d’œnologie, I. BERT, Université de Montpellier III - Paul Valéry). 

 

“De locatie van je wijngaard kies je niet van aan je ontbijttafel” 

(Dr. Richard Smart, 2011) 

 

2.2 Oppervlakte 
 

De bodembespreking brengt ons tot een belangrijkere vraag in dit 

onderzoek, nl: wat is de vereiste minimum oppervlakte om als wijnbouwer 

rendabel te kunnen zijn? Op deze vraag is echter moeilijk één antwoord te 

formuleren. Zo is de minimale oppervlakte om rendabel te zijn volledig 

afhankelijk van de specifieke manier van aanpak van iedere wijnbouwer. 

De éne wijnbouwer focust zich immers op de massaverkoop van een 

kwalitatief eerder aanvaardbaar product in het allerlaagste prijssegment 

(kwantitatieve aanpakstijl). De andere ambieert echter resoluut een 

product van de allerhoogste kwaliteit en focust zich bijgevolg op een zeer 

select cliënteel in het allerhoogste prijssegment (kwalitatieve aanpakstijl). 

Er kan ten slotte ook gekozen worden voor een aanpak waarmee getracht 

wordt een compromis te vinden ergens tussen deze extremen. Indien in 

een rentabiliteitsonderzoek dus meerdere projecten met een verschillende 

aanpakstijl met mekaar vergeleken zouden worden is het vanzelfsprekend 

mogelijk dat een verschillende set aan analyse-parameters (oppervlakte 

wijngaard, jaarlijkse productie in hectoliter, verkoopprijs, et cetera) voor 

hetzelfde eindresultaat kan zorgen. 
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FIG. 2: KEUZE OPPERVLAKTE 
 

 
Bron: C. TEYSSEN (2014) – Diverse interviews met wijnbouwers 
 

Enkele wijnbouwers durven uit ervaring echter wél een eigen antwoord te 

formuleren op deze vraag. Zo vereist een rendabel wijnbouwbedrijf 

volgens Philippe Grafé (Domaine du Chenoy) en Prof. Dr. Ghislain Houben 

(Wijndomein Hoenshof) algemeen gezien minimum zes à tien hectare 

wijngaard, gegeven dat je vanaf nul begint en binnen een redelijke 

termijn (circa tien jaar) een eerlijke return op je investering wenst te 

ontvangen. “Met één hectare zou het zeker mogelijk zijn geweest alleen 

mijn plan te trekken, maar aangezien ik van begin af aan een 

professionele manier van aanpak nastreefde heb ik gekozen voor een 

areaal van tien hectare” voegt Philippe Grafé er aan toe. Professor Houben 

is uit recreatief standpunt initieel wel begonnen met de aanplant van één 

hectare. Dit heeft hem in staat gesteld op een relatief weinig risicovolle 

manier kennis, ervaring en vaardigheden op te doen en te experimenteren 

welke druivensoorten het best gedijen in de wijngaard. Vorig jaar wist hij 

twee van zijn wijnen reeds te bekronen tot de beste van België. Omwille 

van een resulterende stijging van de vraag heeft hij recent besloten zijn 

wijngaard uit te breiden tot een totale grootte van meer dan drie hectare. 

 

Ook op kleinere schaal kunnen wijnbouwers dus een verschil maken. Een 

mooie illustratie hiervan vinden we terug in de champagnestreek. Hoewel 

80% van de wijngaarden – onder de Appellation d’Origine Protégée (AOP) 

of Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) ‘Champagne’ - eigendom is 

van een groot aantal kleine champagneboeren, is maar liefst 80% van de 

champagnemarkt ingenomen door een kleine groep gerenommeerde 

champagnehuizen. De overgrote meerderheid kleine champagneboeren 

verkoopt met andere woorden jaarlijks hun oogst aan één of meerdere 
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van deze multinationals aangezien het voor hen haast onmogelijk is om 

op te boksen tegen grote conglomeraten zoals onder andere de groep 

LVMH (Dom Pérignon, Veuve Cliquot, Moët & Chandon, etc.), Vranken-

Pommery Monopole (Vranken, Pommery, Charles-Lafitte, Heidsieck & Co. 

Monopole, etc.), en anderen (Logolab, Université Paul Valéry Montpellier). 

 

Een zeer select maar dapper groepje champagneboeren durft aan de hand 

van een doorgedreven passie en weldoordachte visie echter wel de strijd 

met de grote jongens aan te gaan. Een mooie illustratie hiervan is het 

verhaal van David Léclapart. Deze wijnbouwer “pur sang” streeft, naar 

eigen zeggen, resoluut naar de allerhoogste klasse inzake kwaliteit, in 

plaats van de allerhoogste klasse inzake marketing zoals volgens hem het 

geval zou zijn bij de grote champagnehuizen. “Het is immers niet 

noodzakelijkerwijze de kortste weg die je het meest voldoening 

geeft”, voegt hij er aan toe. Met een jaarlijkse productie van slechts drie- 

à vijfhonderd flessen is het voor hem enkel en alleen de kwaliteit die telt. 

Daarenboven is elk ‘millésime’ - de aanduiding voor het oogstjaar van een 

bepaalde wijn of champagne - uniek aangezien hij geen verschillende 

druivenoogsten met mekaar mengt. “Dit verplicht mij elk jaar opnieuw om 

het allerbeste van mezelf te geven. Ik wil vooral plezier hebben in mijn 

werk, plezier hebben in het maken van wijn en ik wil tenslotte ook dat 

liefhebbers van mijn wijn plezier hebben in het degusteren ervan. De vier 

basisprincipes die me voldoening geven in mijn werk zijn: puurheid, 

energie, plezier en ecologie. Ik heb er bewust voor gekozen deze vier 

principes te vermelden op het rug etiket van elk van mijn flessen. Zo geef 

ik een persoonlijk stukje van mezelf mee aan iedereen die geïnteresseerd 

is in mijn wijnen” (Logolab, Université Paul Valéry Montpellier). 

 

Het bespreken van de vereiste minimum oppervlakte van een wijngaard is 

dus een zeer specifieke kwestie. Elke wijnbouwer dient daarom van bij het 

begin, voor zijn persoonlijke manier van aanpak en aan de hand van een 

specifieke set aan parameters, te bepalen welk voor zijn of haar wijngaard 

de vereiste minimum oppervlakte is om binnen de door hem of haar 

gewenste termijn de beoogde rentabiliteitspositie te bereiken. 
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“In België wordt men niet rond de oren gegooid met gronden” 

(Prof. Dr. Ghislain Houben, 2011) 

 

Een belangrijke kanttekening die zeker niet over het hoofd gezien mag 

worden in deze oppervlaktebespreking is het probleem van schaarsheid 

van gronden in een dichtbevolkt land als België. Aangezien de wortels van 

een wijnstok tot op tientallen meters diep kunnen reiken om haar 

vruchten van voldoende voeding te voorzien, kan men nog steeds 

uitstekende producten verbouwen op een minder vruchtbare, maar 

bijvoorbeeld zeer mineraalrijke bodem. In regio’s zoals Frankrijk en 

Spanje geniet de wijnbouwsector bij het vestigen of uitbreiden van haar 

nijverheid met andere woorden van een belangrijk keuzevoordeel ten 

opzichte van de landbouwsector. Gezien de uitgestrektheid van deze 

regio’s is het voor de wijnbouwer dus een stuk eenvoudiger een geschikte 

locatie voor zijn of haar wijngaard te vinden. 

 

In België wordt men echter zeker niet rond de oren gegooid met gronden, 

en wanneer dat wel zo is gaat dat ongetwijfeld gepaard met het daarbij 

horende prijskaartje. Daarnaast geniet men in België ook vooral van zeer 

vruchtbare gronden. Voor de Belgische wijnbouwsector betekent dit 

concreet dat men genoodzaakt is zeer sterk in concurrentie te gaan met 

de landbouw- en fruitteeltsector. Laat dit nu net deze twee sectoren zijn 

die het vandaag de dag zeker niet gemakkelijk hebben te overleven. Zij 

zullen dus zeker en vast niet geneigd zijn om zomaar bepaalde gronden te 

laten inpalmen door wijnbouw, tenzij er uiteraard opnieuw een bijgaand 

prijskaartje aan verbonden is (Prof. Dr. Ghislain Houben, 2011). 

 

Bovendien speelt de Belgische pachtwetgeving sterk in het nadeel van de 

wijnbouwsector. Indien een bepaalde grond zeer interessant zou lijken uit 

wijnbouw perspectief, maar  morgen verpacht wordt aan een andere 

partij, heeft u als wijnbouwer of investeerder een levensgroot probleem. 

Zonder zijn persoonlijke toestemming en mits ook hier opnieuw het 

daarbij gepaarde prijskaartje, is deze partij per slot van rekening 

onmogelijk van zijn grond te krijgen (Prof. Dr. Ghislain Houben, 2011). 
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2.3 Dichtheid 
 

De dichtheid van een wijngaard beschrijft het aantal wijnstokken dat per 

hectare aangeplant werd. Een lagere dichtheid bevordert een optimale 

benutting van de dagelijkse hoeveelheid zonnestralen en per definitie 

tevens de kwaliteit van het eindproduct (Richard Smart, Wijnbouw-

symposium 2011). De wijnbouwer staat met andere woorden wederom 

voor een belangrijke keuze : kiest hij opnieuw best voor een kwantitatieve 

aanpak (met andere woorden een hoge wijngaarddichtheid en bijgevolg 

een hoog rendement per hectare), een kwalitatieve aanpak (met andere 

woorden een lage wijngaarddichtheid en bijgevolg een laag rendement per 

hectare), of kiest hij eerder voor een compromis tussen beide?  

 

FIG. 3: KEUZE DICHTHEID 
 

 
Bron: C. TEYSSEN (2014) – Diverse interviews met wijnbouwers 

 

Aangezien deze rentabiliteitsanalyse zich focust op een wijnbouwbedrijf 

van doorsnee grootte en marktpositionering, zal als assumptie voor onze 

analyse worden gekozen voor een aanpakstijl waarin een compromis 

wordt gezocht tussen enerzijds rentabiliteit en anderzijds de zoektocht 

naar een kwalitatief en karaktervol product. ROUZET en SEGUIN tonen 

aan dat deze gemixte benadering correspondeert met een 

wijngaarddichtheid van 5000 wijnstokken per hectare en een rendement 

van 1 liter per wijnstok of 50 hectoliter per hectare (ROUZET en SEGUIN, 

2004, p.192-193). 

 

Deze analyse beperkt zich enkel tot wijnbouwers die ervoor gekozen 

hebben met wijnbouw als hoofdactiviteit hun brood te verdienen. Het in 

acht nemen van niet-professioneel actieve wijnbouwers zou aan deze 



 23 

analyse een vertekend beeld kunnen geven aangezien zij vanuit 

hobbyistisch standpunt misschien niet dezelfde  doelen nastreven. Uit de 

gegevens van HIGUET kan een Belgische gemiddelde wijngaarddichtheid 

van ±4400 wijnstokken per hectare worden afgeleid. Dit cijfer komt dicht 

in de buurt van de door ROUZET en SEGUIN gedefinieerde gemixte 

benadering. Volgende rentabiliteitsanalyse zal zich voor de gemiddelde 

wijngaard-dichtheid van een doorsnee Belgisch wijnbouwbedrijf dus 

baseren op een maatstaf van 5000 wijnstokken per hectare. 

 

2.4 Druivenras 
 

De ontwikkeling van schimmeltolerante druivenrassen heeft de laatste 

jaren over heel de wereld reeds enorm veel discussies doen opwaaien. 

Voorstaanders zweren voornamelijk bij het feit dat deze kruising van een 

inheemse met een uitheemse druivenstok de wijnbouwer in staat stelt 

beduidend minder sproeistoffen te moeten gebruiken voor het bestrijden 

van allerhande wijngaardziektes. Tegenstaanders argumenteren echter 

standvastig dat door de aanwezige negatieve ondertoon inzake smaak en 

aroma’s de overschakeling van traditionele naar schimmeltolerante rassen 

absoluut uitgesloten is. Aangezien dit onderwerp vandaag een eindeloos 

debat blijkt te zijn is het belangrijk voor beginnende wijnbouwers zich in 

deze moeilijke kwestie te verdiepen alvorens een definitieve keuze te 

maken (Persoonlijke interviews).  

 

FIG. 4: KEUZE DRUIVENRAS 
 

 
Bron: C. TEYSSEN (2014) – Diverse interviews met wijnbouwers 
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Vanuit bedrijfseconomisch standpunt is het echter wel zeer nuttig te 

vermelden dat men zich bij de aanplant van een wijngaard ook best 

baseert op enkele andere factoren. Niet elk druivenras gedijt namelijk 

even goed in elk type klimaat en een investeerder interesseert zich dus 

best eerst en vooral in druivenrassen die zich in dit opzicht reeds bewezen 

hebben. Ten tweede heeft elk druivenras zijn specifieke eigenschappen en 

bouw je als wijnbouwer best geen wijnbouwbedrijf op één ras. Zo staat 

het ene druivenras bekend om zijn rendement, het andere om zijn 

kwaliteit, nog anderen om hun wintervastheid, et cetera. Een investeerder 

heeft steeds als doel zijn risico’s optimaal te spreiden en zal zich bij de 

aanplant van de wijngaard dus ook baseren op de portfoliotheorie (Prof. 

Dr. Ghislain Houben, Wijnbouwsymposium 2011).  

 

De portfoliotheorie, ook wel de modern portfolio theory (MPT) genoemd, 

wordt gedefinieerd als volgt: “According to the theory, it's possible to 

construct an ‘efficient frontier’ of optimal portfolios offering the maximum 

possible expected return for a given level of risk. This theory was 

pioneered by Harry Markowitz in his paper ‘Portfolio Selection’, published 

in 1952 by the Journal of Finance” (Investopedia.com). Door middel van 

het diversifiëren van de investeringsportefeuille kunnen investeerders met 

andere woorden aan risicospreiding doen. Investeerders kunnen op deze 

manier negatieve investeringen opvangen met investeringen die wel zeer 

goed presteren. Dit impliceert dat investeerders in optimistische scenario’s 

meer kans maken op grotere winst zonder het toepassen van de portfolio- 

theorie. In geval van een negatieve druk op de investeringen zullen de 

verliezen echter eveneens veel groter zijn. 
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3 Financiële analyse van een doorsnee 
startend Belgisch wijnbouwbedrijf	  
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Eenmaal de geschikte locatie gevonden en de wijngaard aangeplant is, 

kan een wijnbouwer uiteraard nog niet van vandaag op morgen van zijn 

eerste wijn genieten. Aan de geboorte van iedere wijn gaat een 

nauwkeurig en stapsgewijs proces vooraf. De nodige portie geduld valt 

aldus niet te onderschatten. Marie-Catherine CARLES beschrijft dit proces 

aan de hand van vijf stappen in haar boek Gestion de la Propriété Viti-

vinicole (2008).  

 

FIG. 5: VAN DRUIF TOT DRONK – 5 STAPPEN VOLGENS MC CARLES 
 

 
Bron: M-C. CARLES, Gestion de la Propriété Viti-vinicole, 2008 
 

Volgende financiële analyse beoogt de lezer een blik te werpen op het 

bedrijfseconomische aspect van een doorsnee startend wijnbouwbedrijf. 

Het is met andere woorden de doelstelling de totale investeringsomvang 

bij elk van bovenstaande stappen vanuit helikopterperspectief in kaart te 

brengen. Vervolgens zullen aan de hand van een rentabiliteitsanalyse 

enkele belangrijke evaluatiemaatstaven worden berekend, die de basis 

zullen leggen voor verdere analyse in deze masterproef. 
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3.1 Onderzoekshypotheses 
 

De volledige definitie van een ‘doorsnee startend wijnbouwbedrijf’, zoals 

opgenomen in deze masterproef, luidt als volgt: “startend wijnbouwbedrijf 

van gemiddelde omvang en investeringsgrootte, dat als mediaan een idee 

schept over een gemiddeld investeringsproject in de Belgische wijnbouw. 

Samen met haar eventuele nevenopbrengsten wordt wijnbouw gezien als 

enige bron van inkomsten (wijnbouw als pure activiteit), waardoor de 

wijnbouwer er bijgevolg naar streeft zijn wijnbouwbedrijf op rendabele 

wijze uit te baten” (eigen definitie). Deze financiële analyse berust op de 

onderzoeksresultaten van M. HIGUET, gezien de zeer uitgebreide aard van 

haar werk en het feit dat haar onderzoekshypotheses sterk aanleunen bij 

de eerder omschreven bevindingen met wijnbouwers. Vermits elk 

bedrijfsprofiel afhankelijk is van de eigenheid en schaal van aanpak, is het 

belangrijk om op voorhand het onderzoek concreet af te bakenen. 

 

De hypotheses van HIGUET luiden als volgt: 

1. Wijngaardoppervlakte : 10 hectare 

De grond werd verworven door middel van een huurovereenkomst 

en wordt daardoor direct als kost geboekt in de resultatenrekening. 

Het afhankelijk zijn van een externe verhuurder is echter risicovol. 

2. Wijngaarddichtheid : 5000 stokken/hectare 

3. Vinificatieproces : 9 maanden, rijping in roestvrijstalen vaten 

De wijnbouwer kan zijn wijn dus tijdig bottelen alvorens het nieuwe 

oogstseizoen van start gaat, hetgeen de investeringskost drukt. In 

deze case wordt eveneens niet gekozen voor rijping op eiken vaten 

4. Productie : Volwaardige productiecapaciteit bereikt vanaf jaar vijf. 

50 hectoliter/hectare ; 2/3 stille wijn, 1/3 mousserende wijn.  

5. Verkoop : de gehele productie wordt verondersteld verkocht te zijn 

12 maanden nadat ze gebotteld werd. Dit scenario lijkt gezien de 

onzekerheid omtrent het resultaat van de wijn zeer optimistisch. 

!Kritische noot: er werd geen rekening gehouden met het marketing 

aspect. De vinificatiemethode (bv: inox VS eiken vaten) heeft immers 

directe gevolgen voor de strategische marktpositionering (prijsklasse).   
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3.2 Investeringsomvang 
 

Met deze onderzoekshypotheses in het achterhoofd is het tijd geworden 

een kijkje te nemen achter de schermen van een startend Belgisch 

wijnbedrijf. Teneinde structureel en overzichtelijk te werk te gaan zal het 

totale investeringsplaatje geprojecteerd worden aan de hand van elk van 

de vijf zojuist omschreven stappen. 

3.2.1 Stap 1: Aanplant wijngaard en groeiproces 
 

Heel belangrijk in het aanplantingsproces is het voorbereiden van de 

grond. Wijnstokken hebben niet graag natte voeten, waardoor een goede 

drainage van cruciaal belang is. Een bodemanalyse bij aanvang van het 

project kan immers heel wat toekomstige ellende en kosten vermijden. De 

kostprijs van deze grondwerken zal uiteraard geheel afhankelijk zijn van 

de bodemsamenstelling en -kwaliteit. Nogmaals wordt aangetoond dat de 

juiste bodemkeuze dus van cruciaal belang is. 

 

TABEL 1 : VOORBEREIDENDE BODEMWERKEN 

 Investering Afschrijving Kost / hectare 

 1.     BODEMANALYSE 25 j.  45 € 

 2.     NIVELLERING 25 j. 800 € 

 3.     SANERING EN DRAINAGE 25 j. 1.700 € 

 4.     DESINFECTIE 25 j.  1.000 € 

 5.     PLOEGWERKEN 25 j.  500 € 

 SUBTOTAAL (per ha.)   4.045 € 

 TOTAAL (wijngaard 10 ha.)   40.450 € 
Bron: M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité 
économique rentable?, p. 81 
 

De aanplant van de wijngaard kan nu van start gaan. Het duurt minimaal 

drie jaar vooraleer de wijngaard druiven kan voortbrengen die geschikt 

zijn voor het produceren van de allereerste wijn. Onderstaande tabel geeft 

een schatting weer van de investeringsomvang voor het aanplanten en 

onderhouden van de wijngaard, gedurende de drie eerste jaren. Het is dus 

noodzakelijk dat beginnende wijnbouwers voldoende beginkapitaal achter  

handen hebben om deze eerste drie investeringsjaren te trotseren.  
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TABEL 2 : AANPLANT WIJNGAARD 

 Investering Details Afschr. Kost / ha. 

 JAAR 1         
 

21.107,5 € 

 1.     BENODIGDHEDEN         13.578 € 

           -  STALMEST 30 ton à 20 €/ton 1 j. 600 € 

           -  KUNSTMESTSTOF 1 ton à 430 €/ton 1 j. 430 € 

           -  STEUNPAAL SPANDRAAD (1,60 cm) 1050 st. à 1,75 €/st. 10 j. 1.837,5 € 

           -  STEUNPAAL WIJNSTOK (1,10 cm) 5000 st. à 0,27 €/st. 10 j. 1.350 € 

           -  WIJNSTOK 5000 st. à 1,20 €/st. 25 j. 6.000 € 

           -  BESCHERMMANTEL WIJNSTOK 5000 st. à 0,60 €/st. 25 j. 3.000 € 

           -  WERKMATERIAAL Allerlei 1 j. 250 € 

           -  DIVERS Allerlei 1 j. 110 € 

 2.     ARBEIDSKOSTEN         7.530 € 

           -  UITLIJNWERKEN 160 uren à 17 €/uur 10 j. 2.720 € 

           -  PLANTWERKEN 230 uren à 17 €/uur 25 j. 3.910 € 

           -  ONDERHOUDSWERKEN 60 uren à 17 €/uur 1 j. 900 € 

 JAAR 2           5.487 € 

 1.     BENODIGDHEDEN         1.747 € 

           -  KUNSTMESTSTOF 280 kg à 430 €/ton 1 j. 120 € 

           -  AANHECHTINGSPUNTEN 100 st. à 2 €/st. 10 j. 200 € 

           -  IJZEREN SPANDRAAD N°16: 215 kg 10 j. 224 € 

  N°14: 450 kg 10 j. 468 € 

           -  ONTBREKENDE WIJNSTOKKEN (5%)* 250 st. à 1,20 €/st. 25 j. 300 € 

           -  WERKMATERIAAL Allerlei 1 j. 320 € 

           -  DIVERS Allerlei 1 j. 115 € 

 2.     ARBEIDSKOSTEN         3.740 € 

           -  OPSPANWERKEN 105 uren à 17 €/uur 10 j. 1.790 € 

           -  ONDERHOUDSWERKEN 130 uren à 15 €/uur 1 j. 1.950 € 
*HIGUET houdt er rekening mee dat gedurende de eerste drie jaren enkele wijnstokken vervangen dienen 
te worden ten gevolge van schade wegens vorst-, droogte- of andere redenen (jaar 2: 5% & jaar 3: 2%). 

 JAAR 3           2.665 € 

 1.     BENODIGDHEDEN         715 € 

           -  ONTBREKENDE WIJNSTOKKEN (2%)* 100 st. à 1,20 €/st. 25 j. 120 € 

           -  WERKMATERIAAL Allerlei 1 j. 500 € 

           -  DIVERS Allerlei 1 j. 95 € 

 2.     ARBEIDSKOSTEN         1.950 € 

           -  ONDERHOUDSWERKEN 130 uren à 15 €/uur 1 j. 1.950 € 
*HIGUET houdt er rekening mee dat gedurende de eerste drie jaren enkele wijnstokken vervangen dienen 
te worden ten gevolge van schade wegens vorst-, droogte- of andere redenen (jaar 2: 5% & jaar 3: 2%). 

 SUBTOTAAL (per ha.)         29.260 € 

 TOTAAL (wijngaard 10 ha.) 292.595 € 
Bron: M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité 
économique rentable?, pp. 82 - 84 
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Ongeacht de omvang van het wijndomein, is elke wijnbouwer voor het 

bewerken van de wijngaard vandaag verplicht een zekere graad van 

automatisering toe te passen. In het bijzonder in een land als België, dat 

uit recente cijfers van Eurostat wederom met de gele trui in nationale 

loonkosten opgezadeld zit. Met een gemiddelde loonkost van 37,2 €/uur 

steekt België met kop en schouders boven het Europese gemiddelde van 

28 €/uur uit (Trends, 2013). Hoewel het automatiseren van verschillende 

fasen in het productieproces een aanzienlijke initiële investering vergt, 

levert dit op lange termijn ongetwijfeld haar vruchten op door middel van 

besparingen op arbeidskosten. De wijnbouwer dient dus te overwegen in 

welke mate hij zijn productieproces zal automatiseren, eventueel in het 

kader van een coöperatief of in samenwerking met andere wijnbouwers. 

Volgend overzicht schetst de minimum noodzakelijke landbouwuitrusting 

voor een realistische en rendabele exploitatie van tien hectare. 

 

TABEL 3 : BENODIGDE LANDBOUWUITRUSTING  

 Investering Aankoop Kostprijs Eenh. Totaal 

 1.     TRAKTOR Jaar 1 30.000 € 1  30.000 € 

 2.     AANHANGWAGEN Jaar 1 3.500 € 1  3.500 € 

 3.     SPROEIMACHINE Jaar 1 8.000 € 1  8.000 € 

 4.     ONTBLADERAAR Jaar 1 5.000 € 1  5.000 € 

 5.     PLOEG Jaar 1 2.000 € 1  2.000 € 

 6.     ELEKTRISCHE SNOEISCHAAR Jaar 2 1.000 € 3  3.000 € 

 7.     VERPULVERAAR Jaar 2 3.500 € 1  3.500 € 

 8.     AFKORTZAAG Jaar 2 7.000 € 1  7.000 € 

 9.     OOGSTMANDEN Jaar 3 4 € 300  1.200 € 

 10.   OOGSTMACHINE* Jaar 13 90.000 € 1  90.000 € 

 TOTAAL (wijngaard 10 ha.) 153.200 € 
Bron: M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité 
économique rentable?, p.93 
 

In deze case is er gekozen voor een manuele oogst gedurende de eerste 

tien jaren, gevolgd door de automatisering van het plukproces vanaf het 

dertiende jaar middels de aankoop van een moderne plukmachine. Zoals 

onderstaande grafiek doet uitschijnen kan het dagelijks onderhoud van de 

wijngaard gedragen worden door een beperkt team van medewerkers. 

Indien de wijnbouwer echter kiest voor een manuele oogst is hij interimair 
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verplicht zijn team noemenswaardig uit te breiden. Veel producenten van 

topwijnen zweren resoluut bij de traditionele handoogst. Dit maakt 

immers een betere selectie van de druiven mogelijk zodat de rotte of 

onrijpe druiven kunnen worden geëlimineerd. De oogstmanden bevatten 

dus enkel druiven van topkwaliteit, hetgeen een plukmachine tot op heden 

nog niet kan garanderen. Het vergt weinig uitleg om te begrijpen dat het 

voor Belgische wijnbouwers dus zeer moeilijk is om rendabel te zijn 

zonder een zekere graad van automatisatie.  

 

FIG. 6: JAAROVERZICHT VEREISTE AANTAL ARBEIDSUREN OP DE 
WIJNGAARD (PROCENTUELE VERDELING, PER MAAND) 
   
 

Bron: M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité 
économique rentable?, p. 102 
 

De timing van de oogst is allesbepalend voor de eindkwaliteit van iedere 

wijn. Tijdens deze ultieme fase manifesteert het weer zich als cruciale 

factor en heeft de wijnbouwer absoluut geen ruimte om fouten te maken. 

“Om een kwalitatief goede wijn te maken, moeten de druiven 'gezond en 

optimaal rijp' zijn. Pluk je de druiven te vroeg en dus onrijp, hebben ze 

suiker tekort en zuren te veel; de wijn zal mager en zuur smaken. 

Omgekeerd, als de druiven te laat binnengehaald worden, zijn ze overrijp. 

Ze verliezen dan aroma's, ze zijn te zoet en ze bezitten te weinig zuren. 

Een optimaal evenwicht is moeilijk te vinden.”, vertelt Jaap van Rennes. 

Gesprekken met wijnbouwers wezen uit dat september de oogstmaand is 

voor het oogsten van druiven voor mousserende wijnen. Stille wijnen 

worden echter best geoogst in oktober. Voorzichtigheid is dus aan de orde 

bij de interpretatie van bovenstaande figuur.  
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3.2.2 Stap 2: Vinificatieproces 
 

Nadat de oogst eindelijk achter de rug is, heeft de wijnbouwer geen tijd 

om op zijn lauweren te rusten. Het eigenlijke wijnmakingsproces begint 

namelijk pas. Geplukte druiven, die aan de wijnrank hun optimale rijpheid 

bereikt hebben, zullen immers zeer gevoelig zijn aan oxidatie. Het is dus 

van uiterst belang dat deze onmiddellijk de pers en rijpingstanks in gaan. 

Een gedetailleerde beschrijving van het productieproces is hier niet aan de 

orde. Een beknopte voorstelling van de vereiste investeringen in deze stap 

van het productieproces valt hieronder echter wel terug te vinden. 

 

TABEL 4 : AANBOUW PRODUCTIEFACILITEIT 

 Investering Bouw Oppervlakte Kostprijs Totaal 

 1.     STALPLAATS  
         LANDBOUWUITRUSTING 

Jaar 1 10 m x 12 m = 120 m2 160 €/m2  19.200 € 

 2.     WIJNMAKERIJ Jaar 1 11 m x 17 m = 187 m2 500 €/m2  93.500 € 

 TOTAAL (wijngaard 10 ha.) 112.700 € 
Bron: M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité 
économique rentable?, p. 89 
 

TABEL 5 : BENODIGDE INFRASTRUCTUUR VOOR VINIFICATIE 

 Investering Aankoop Kostprijs Eenh. Totaal 

 1.     CUVES - INOX (15 hL) Jaar 3 1.350 € 2  2.700 € 

 2.     CUVES - INOX (40 hL) Jaar 3 3.600 € 3  10.800 € 

 3.     CUVES - INOX (60 hL) Jaar 3 5.400 € 9  48.600 € 

 4.     TRANSFER TANK (70 hL) Jaar 3 6.300 € 1  6.300 € 

 5.     WIJNPOMP Jaar 3 1.100 € 2  2.200 € 

 6.     PIJPLEIDING (50 m) Jaar 3 7 € 50  350 € 

 7.     WIJNOOGSTPOMP Jaar 3 5.000 € 1  5.000 € 

 6.     HYDRAULISCHE DRUKPERS Jaar 3 20.000 € 1  20.000 € 

 7.     ONTSTEELMACHINE Jaar 3 2.500 € 1  2.500 € 

 6.     MEMBRAANFILTER Jaar 3 2.200 € 1  2.200 € 

 7.     KIESELGUHR FILTER Jaar 3 2.500 € 1  2.500 € 

 8.     ANALYSE-APPARATUUR Jaar 3 3.500 € 1  3.500 € 

 9.     DIVERS Jaar 3 400 € 1  400 € 

 TOTAAL (wijngaard 10 ha.) 107.050 € 
Bron: M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité 
économique rentable?, p.98 
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3.2.3 Stap 3: Bottelproces 
 

Het grote moment is eindelijk aangebroken: na jarenlang zwoegen op en 

rond de wijngaard kan de wijnbouwer voor de eerste maal zijn inspanning 

beproeven. Hopelijk wordt het harde werk beloond en kan de wijnbouwer 

stilaan beginnen met het genereren van inkomsten. HIGUET heeft zich in 

haar studie gebaseerd op een uitbesteding van het bottelproces. Een 

vergelijkende studie tussen uitbesteden of investeren zou volgens haar 

berekeningen immers hebben aangetoond dat het bottelen onder eigen 

dak geen rechtstreekse besparingen op lange termijn zouden opleveren. 

Deze keuze wordt echter niet verder onderbouwd en het blijft daarom de 

vraag of het uitbesteden van de finale fase in het productieproces wel een 

slimme zet is.  

 

Langs de éne kant lijkt deze keuze verstandig aangezien de kostprijs per 

fles berekend wordt en dus jaarlijks als kost in de resultatenrekening 

geboekt kan worden. De wijnbouwer dient langs de andere kant evenwel 

op zijn hoede te zijn voor kapers op de kust. Afstand doen van deze 

laatste stap in het productieproces zou in geval van kwade opzet kunnen 

uitmonden in een volledige teloorgang van de volledige jaarproductie en 

zou dus zware consequenties kunnen hebben voor de concurrentiepositie 

op lange termijn. Volgende tabel geeft een overzicht van de eenheidskost 

per gebottelde fles die in de studie van HIGUET gebudgetteerd werd voor 

uitbesteding van het bottelproces. Uit gesprekken met specialisten bleek 

echter dat sommige buitenlandse wijnbouwers vandaag wijnen in België 

kunnen laten vullen aan 0,30 €/fles. Het dateren van HIGUET’s gegevens 

uit 2008 kan opnieuw voor een vertekend beeld zorgen in deze financiële 

analyse. Het is belangrijk dat de lezer zich hier steeds van bewust is. 

 

TABEL 6: UITBESTEDINGSKOST BOTTELPROCES 

 Type wijn Kost / fles 

 1.     STILLE WIJN 0,92 € 

 2.     MOUSSERENDE WIJN 2,05 € 
Bron: M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité 
économique rentable?, p.115 
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3.2.4 Stap 4: Stockage 
 

Nadat elke fles gevuld en nauwkeurig voorzien is van het gepaste etiket 

kan de voorraad worden aangelegd. Dit vergt een bijkomende investering 

in stockageruimte. Voor de behandeling van de gebottelde flessen lijkt de 

aankoop van een vorklift bovendien noodzakelijk. Onderstaande tabellen 

geven een overzicht van de vereiste investeringen: 

 

TABEL 7 : AANKOOP VORKLIFT 

 Investering   Aankoop Eenheid Kostprijs 

 1.     VORKLIFT   Jaar 4 1  7.000 € 

 TOTAAL (wijngaard 10 ha.) 7.000 € 

Bron: M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité 
économique rentable?, p.109 
 

TABEL 8 : AANBOUW STOCKAGEFACILITEIT 

 Investering Bouw Oppervlakte Kostprijs Totaal 

 1.     OPSLAGRUIMTE Jaar 1 8 m x 7 m = 56 m2 380 €/m2  21.280 € 

 TOTAAL (wijngaard 10 ha.) 21.280 € 

Bron: M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité 
économique rentable?, p.111 
 

Het blijft echter de vraag of de opslagruimte aan deze kostprijs uitgerust 

wordt met de nodige isolatie en koelapparatuur. HIGUET verduidelijkt  

immers niet welke investeringen er in de geschatte kostprijs van 380 euro 

per vierkante meter vervat zitten. Het optimale klimaat om wijn voor een 

langere periode te bewaren wordt gekarakteriseerd door een constante 

omgevingstemperatuur van ongeveer twaalf graden Celsius. Een hogere 

temperatuur zal het rijpingsproces versnellen en kan bijgevolg van invloed 

zijn op de uiteindelijke smaak van de wijn. Een strenge wintervorst zou 

daartegenover de gehele voorraad in één oogopslag kunnen vernietigen 

(Wijntips.net). Nogmaals kan dus niet voldoende benadrukt worden dat 

deze analyse steeds als ruw gemiddelde dient geïnterpreteerd te worden. 

Het kleinste detail kan immers voor reeds voor grote verschillen zorgen. 
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3.2.5 Stap 5: Commercialisatie 
 

Wijnbouwers waren het er unaniem over eens dat de moeilijkste stap in 

heel het wijnbouwverhaal nu pas om de hoek komt kijken. Hoewel het 

commerciële aspect op eerste zicht geen uitzonderlijk grote investeringen 

met zich mee lijkt te brengen op de balans, is het in het belang van de 

attente lezer om nogmaals te benadrukken dat het marketing aspect in 

HIGUET’s studie sterk onderbelicht is gebleven. Het vergt weinig uitleg om 

aan te tonen dat een product zichzelf niet verkoopt. Dit is vooral het geval 

in de wijnbouwsector.   

 

“Goede wijn maken is relatief eenvoudig, het verkopen ervan is echter 

een heel ander paar mouwen”, lacht Mr. Jaap van Rennes van Wijnkasteel 

Genoels-Elderen. Een weldoordacht marketingplan is dus van essentieel 

belang voor een succesvolle marktpenetratie. “Wijn wordt namelijk niet 

enkel gekocht op basis van de smaak. Klanten houden (vaak onbewust) 

ook rekening met de looks van de fles, de persoonlijke band die kan 

ontstaan tussen de klant en de wijnbouwer, waarden en normen die de 

wijnbouwer hoog in zijn vaandel draagt, et cetera. Uiteraard dienen deze 

verwachtingen in eerste plaats te worden ingelost, en/of zelfs overtroffen, 

tijdens het degusteren van de wijn” gaat Mr. van Rennes verder.  

 

“Een jarenlange ervaring en vastberaden focus op topkwaliteit hebben ons 

na verloop van tijd in staat gesteld heel wat wijnliefhebbers te overtuigen 

van het feit dat men ook in België heerlijke wijnen kan verbouwen. Onze 

wijn gaat vandaag over de toonbank als zoete broodjes. Vanwege de 

aldoor groeiende buitenlandse interesse kunnen wij de vraag zelfs amper 

bijhouden…”, eindigt Mr. Jaap van Rennes.  

 

Er moet met andere woorden worden rekening gehouden met een initiële 

kost van allerhande promotiemateriaal. Deze uitgaven kunnen variëren 

van het ontwerp van het wijnetiket, tot het laten graveren van wijnglazen 

voor een eventueel proeflokaal. Deze uitgaven zijn niet terug te vinden in 

de analyse van HIGUET, maar zijn onmisbaar in elk wijnbouwverhaal. 
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De laatste stap van deze financiële synopsis staat hieronder omschreven: 

 

TABEL 9 : AANBOUW RECEPTIE- EN KANTOORRUIMTE 

 Investering Bouw  Oppervlakte Kostprijs Totaal 

 1.     RECEPTIE- EN KANTOORRUIMTE Jaar 1 12 m x 8 m = 96 m2 500 €/m2  48.000 € 

 TOTAAL (wijngaard 10 ha.) 48.000 € 
Bron: M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité 
économique rentable?, p.115 
 

 

TABEL 10 : INFRASTRUCTUUR ALGEMENE BEDRIJFSUITVOERING 

 Investering Aankoop Afschr. Kostprijs 

 1.     BEDRIJFSVOERTUIG Jaar 3 5 j.  20.000 € 

 2.     MEUBILAIR RECEPTIE- EN KANTOORRUIMTE Jaar 4 15 j.  4.000 € 

 3.     COMPUTERBENODIGDHEDEN Jaar 4 6 j.  2.000 € 

 TOTAAL (wijngaard 10 ha.) 26.000 € 

Bron: M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité 
économique rentable?, p.115 
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3.2.6 Eindoverzicht investeringsomvang 
 

Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van het minimaal 

te investeren totaalbedrag gedurende de eerste vier exploitatiejaren van 

een Belgisch wijnbouwproject. Meteen valt op dat er nog twee additionele 

kosten in rekeningen zijn gebracht die tot op heden niet behandeld 

werden. Allereerst zijn er de oprichtingskosten, die niet verder werden 

toegelicht door HIGUET. Daarnaast zijn er de funderingswerken van de 

bouwgrond. Rekening houdend met een totaal te bouwen oppervlakte van 

359m2 dient volgens HIGUET een fundering van dubbele omvang, of 

800m2, voorzien te worden. Tegen zeventig euro per vierkante meter 

schat HIGUET de totale funderingswerken op 56.000 euro. 
 

TABEL 11 : EINDOVERZICHT MINIMALE INVESTERINGSOMVANG 

 Investering Kost / hectare 

 JAAR 1 541.505 € 

 1.     OPRICHTINGSKOSTEN  3.500 € 

 2.     FUNDERINGSWERKEN BOUWGROND 56.000 € 

 3.     VOORBEREIDENDE BODEMWERKEN (TABEL 1) 40.450 € 

 4.     AANPLANT WIJNGAARD (TABEL 2)  211.075 € 

 5.     GEBOUWEN (TABELLEN 4/8/9)  181.980 € 

 6.     BENODIGDE LANDBOUWUITRUSTING (TABEL 3)  48.500 € 

 JAAR 2 68.370 € 

 7.     AANPLANT WIJNGAARD (TABEL 2)  54.870 € 

 8.     BENODIGDE LANDBOUWUITRUSTING (TABEL 3)  13.500 € 

 JAAR 3 154.900 € 

 9.     AANPLANT WIJNGAARD (TABEL 2)  26.650 € 

 10.   BENODIGDE LANDBOUWUITRUSTING (TABEL 3)  1.200 € 

 11.   BENODIGDE INFRASTRUCTUUR VOOR VINIFICATIE (TABEL 5)  107.050 € 

 12.   BEDRIJFSVOERTUIG (TABEL 10)  20.000 € 

 JAAR 4 11.000 € 

 13.   VORKLIFT (TABEL 7)  7.000 € 

 14.   MEUBILAIR BUREAU EN RECEPTIE (TABEL 10)  4.000 € 

 15.   COMPUTERBENODIGDHEDEN (TABEL 10)  2.000 € 

 TOTAAL (wijngaard 10 ha.) + 775.775 € 
Bron: M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité 
économique rentable?, p.136 
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Het is echter belangrijk om nogmaals te benadrukken dat hierin enkele 

grote investeringen zoals de aanschaf van landbouwterreinen en de 

aanbouw en inrichting van een bottelfaciliteit niet werden meegerekend. 

HIGUET budgetteerde voor de aanschaf van landbouwgrond in één van 

haar alternatieve hypotheses echter een gemiddelde kost van €20.000 per 

hectare. Dit komt in deze studie neer op een additionele investering van 

€200.000. Indien daar de kostprijs voor aanbouw van een bottelruimte, 

ingericht met de nodige bottelinstallaties, wordt bijgeteld – en tevens 

rekening wordt gehouden met het feit dat een schatting van €20.000 per 

hectare landbouwgrond vandaag aan de zeer lage kant is – dan blijkt dat 

de totale investeringsomvang moeiteloos de kaap van een miljoen euro 

zal overschrijden.  

  

Gesprekken met wijnbouwers bevestigen deze bevindingen. “Enkele jaren 

geleden nam ik, samen met een partnervennoot, het vervallen wijnkasteel 

Haksberg over,” vertelt Jos Rutten, vroegere mede-eigenaar van Konings 

NV in Zonhoven. “Hoewel ik in mijn vorige professionele leven elk uur van 

de dag aan het tellen was, moet ik eerlijk toegeven dat ik dat bij de 

overname van Haksberg niet heb gedaan. Ik wou de natuur in en dacht 

daar niet al te veel bij na. Als ik daar achteraf op terug denk, en daar heel 

eerlijk op moet antwoorden, had ik dat beter wel gedaan. In dat geval zou 

ik Haksberg namelijk niet gekocht hebben”, gaat Dhr. Rutten verder. “Dit 

heeft vooral te maken met het feit dat wijnbouw héél kapitaalintensief is. 

Je moet heel veel jaren na elkaar accepteren dat je als het ware geld in 

een put gooit, en hopen dat je ooit dat geld nog uit die put zal krijgen. 

Toen wij Haksberg kochten, namen wij een vervallen wijngaard van vier 

hectare over. We hadden gehoopt deze te kunnen doen heropleven, maar 

uiteindelijk bleek deze zo ziek dat drie kwart van de wijngaard gerooid is 

moeten worden. Dit heeft natuurlijk heel veel geld gekost. De bodem 

moest daarenboven helemaal terug in evenwicht gebracht worden.”  

 

“Om een lang verhaal kort te maken, we zijn nu twee jaar verder, en de 

compagnon waarmee ik initieel in dit verhaal ben gestapt is verplicht om 

uit te stappen. Hij ziet het immers financieel niet meer zitten. Dit wilt 

zeggen dat ik op dit moment dus eigenlijk op zoek ben naar een nieuwe 
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financiële partner om fase twee – namelijk de komende twee à drie jaar, 

die nog altijd héél kapitaalintensief zijn en nog altijd onvoldoende wijn 

opbrengen om geld in de lade te brengen – mogelijk te maken. Het 

kasteeltje is ondertussen in orde gebracht, dus dat kunnen we nu gaan 

beginnen verhuren. Ook dit heeft echter heel wat kopzorgen met zich mee 

gebracht (denk bijvoorbeeld aan brandverzekering, brandweer verslagen, 

toeristische vergunningen, et cetera). Er komt dus toch wel heel wat meer 

bij kijken dan de droom die ik oorspronkelijk voor ogen had, namelijk 

rustig in de wijngaard werken en wijn maken”, concludeert Jos Rutten. 

 

“Nu, is het mogelijk om een wijngaard rendabel uit te bouwen in België? 

Ja, zeker wel! Maar ik denk wel dat je het dan veel grootschaliger moet 

aanpakken dan hetgeen Haksberg vandaag is. We hebben nu twee en een 

halve hectare aangeplant, en gaan dat voorlopig ook nog een jaar of twee 

zo houden. Om het echter leefbaar te maken in België, denk ik dat er op 

zijn minst zes, zeven à acht hectare wijngaard nodig is. Je moet langs de 

andere kant echter ook weten dat per hectare toch ongeveer €100.000 

op tafel moet gelegd worden voordat er ook maar één eurocent te 

verdienen valt. De grond moet immers gekocht worden, de wijngaard 

geplant worden... Je moet deze wijngaard vervolgens drie jaar héél goed 

onderhouden worden, teneinde het vierde jaar een klein beetje te kunnen 

plukken. Ik heb bovendien gekozen voor méthode champenoise, hetgeen 

betekent dat je nog eens een jaar extra moet wachten, omdat deze wijn 

verder moet rijpen op de fles. Het is met andere woorden héél, héél lang 

wachten – en heel veel geld op tafel leggen – in de hoop dat je uiteindelijk 

een markt vindt om al die flessen tegen een interessante prijs te kwijt te 

krijgen”, eindigt Dhr. Rutten. 

 

Specialisten binnen de landbouwsector brachten bovendien duidelijk naar 

voren dat het vinden van de geschikte landbouwgrond vandaag een zeer 

moeilijk gegeven is. Er moet immers vaak geconcurreerd worden met 

andere landbouwgewassen, zoals bijvoorbeeld fruitteelt. In Haspengouw 

blijken prijzen van meer dan €65.000 per hectare (ex. BTW) daarom niet 

langer uitzonderlijk vandaag. Dit is meer dan het drievoudige dan hetgeen 

door HIGUET gebudgetteerd werd (BeNeVit Symposium). 
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3.3 Financiële analyse 
 

Uit voorgaande analyse kan worden geconcludeerd dat iedere fles wijn het 

voortvloeisel is van een omvangrijk en omslachtig investeringsproces. Ook 

Trends bevestigt dat de beste manier om in wijnbouw succes te maken, 

van meet af aan over een ruim vermogen te beschikken. “Je moet stevige 

schouders hebben om aan zo’n avontuur te beginnen” (Trends, uitgave 

van 8 september 2011, p. 73). Uiteraard bestaat er niet één succesvol 

investeringsrecept. Dit zal steeds immers sterk variëren naargelang de 

persoonlijke aanpakwijze van ieder wijnbouwbedrijf.  

 

Tot dusver werd enkel aandacht besteed aan het investeringsvraagstuk. 

Teneinde een antwoord te formuleren op de eerder gestelde hamvraag zal  

worden onderzocht of de exploitatie van een Belgisch wijnbouwbedrijf ook 

rentabiliteitsperspectieven biedt. Onderstaande bespreking heeft als doel 

de lezer een beknopt overzicht te geven van de belangrijkste bevindingen 

uit het werkstuk HIGUET. Een meer gedetailleerde benadering wordt de 

lezer verzocht deze Franstalige studie te raadplegen.  

3.3.1 Kostprijs van verkochte goederen - Bijlage A 
 

Geteld van het moment van de aanplant zal er nog enige tijd verstrijken 

alvorens de wijngaard haar volledige groeipotentieel bereikt heeft. De 

wijnstokken staan op dat moment echter nog in hun kinderschoenen en 

de wijnbouwer dient met andere woorden een bijkomende drie jaar geduld 

te hebben vooraleer het wijnbouwbedrijf op maximale productiecapaciteit 

kan draaien. De productiehoeveelheid zal in deze case dus gradueel 

worden opgeschroefd gedurende de drie eerste oogstjaren, zoals te 

bemerken valt in de tabel van de kostprijs van verkochte goederen 

(bijlage A) en reeds naar voren werd geschoven bij het formuleren van de 

onderzoekshypothesen. Dit heeft als logisch gevolg dat de gemiddelde 

kostprijs per fles gedurende dezelfde periode een geleidelijke daling zal 

kennen. De totale kostprijs kan immers verspreid worden over een steeds 

grotere productiehoeveelheid. 
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3.3.2 Omzet – Bijlage B 
 

De eerste wijnflessen zullen pas beschikbaar zijn voor verkoop vanaf het 

begin van de maand juni in het vierde jaar. De oorzaak hiervan is reeds 

aangehaald in de onderzoekshypothesen en bestaat uit het feit dat het 

vinificatieproces van de druiven – geoogst omstreeks september jaar drie 

– plusminus negen maanden in beslag neemt. Zoals eveneens reeds werd 

aangestipt in de onderzoekshypothesen houdt deze studie rekening met 

een optimistisch verkoopscenario waarin de jaarlijkse wijnvoorraad twaalf 

maanden na botteldatum geacht verkocht wordt te zijn. Dit verklaart de 

jaarlijks wederkerende voorraadopname, die exact vijftig procent van de 

jaarlijkse productie vertegenwoordigt (Bijlage B - Omzettabel).  

 

HIGUET hanteert in haar onderzoek een stapsgewijze stijging van de 

verkoopprijs per wijnfles. Het nut hiervan valt echter in twijfel te trekken. 

Uit verschillende gesprekken met Belgische wijnbouwers bleek bovendien, 

dat de meesten onder hun vijftien euro als absolute minimumprijs zien. 

“Een wijnbouwer is immers van ‘s morgens tot ’s avonds fulltime met zijn 

beroep bezig, en kan dit natuurlijk niet blijven volhouden zonder er zijn 

brood mee te verdienen. Een gemiddelde verkoopprijs van ruwweg zeven 

euro per wijnfles, ligt dus notabel onder de in praktijk aangegeven 

minimumprijs. Met een kwalitatief uitstekende wijn, blijken wijnbouwers in 

de praktijk voldoende spelingsruimte te hebben een hogere prijszetting te 

hanteren dan hetgeen aangegeven wordt door HIGUET. 

3.3.3 Balansoverzicht – Bijlage C 
 

De passiefzijde van de balans (bijlage C) toont een geplaatst kapitaal van 

900.000 euro vanaf het eerste jaar. Ook werd gekozen voor een lange 

termijn lening ter ondersteuning van de totale investeringsomvang en de 

jaarlijks bijkomende werkingskosten. Later zal blijken dat het vastkrijgen 

van een banklening vandaag de dag nogal wat voeten in de aarde heeft 

en zal risicokapitaal als alternatief op de traditionele banklening in detail 

onderzocht worden. Deze discussie wordt voorlopig nog even aan de kant 

geschoven en er zal worden aangenomen dat de bank de lening toekent. 
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3.3.4 Resultatenrekening – Bijlage D 
 

De resultatenrekening toont nogmaals aan dat het een berg geduld vergt 

vooraleer de wijnbouwer zijn eerste opbrengst zal boeken. Onderstaande 

afbeelding schetst het ogenblik waarop de wijnbouwer geen winst, noch 

verlies maakt. Deze gebeurtenis wordt in bedrijfseconomische termen ook 

wel de rentabiliteitsdrempel, het dode punt, kritische punt of ook wel het 

break-even punt genoemd, en wordt gedefinieerd als “de omzet waarbij 

de kosten gelijk zijn aan de opbrengsten, en waarbij de winst gelijk is aan 

nul” (G. HOUBEN & W. VAN LOOY, 1995). 

 

FIG. 7: DE RENTABILITEITSDREMPEL 
 

 
Bron: G. HOUBEN & W. VAN LOOY, 1995 
 

De rentabiliteitsdrempel is een zeer belangrijk criterium aangezien het de 

omzet weergeeft die nodig is om rendabel te zijn, en een indicatie geeft 

van de veiligheidsmarge. Een organisatie kan haar rentabiliteitsdrempel 

verlagen aan de hand van vier mogelijke methodes: (1) de verkoopprijs 

per eenheid verhogen, (2) de variabele kosten per eenheid verlagen, (3) 

de vaste kosten verlagen, en/of (4) de omzet verhogen (T. KALAVARIS, 

2008). Onderstaande tabel toont aan dat dit keerpunt zich in deze studie 

voordoet in de loop van het zesde jaar. Voor de eerste overgedragen 

winst moet de wijnbouwer echter nog wachten tot het elfde jaar.  
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TABEL 12 : BREAK-EVEN ANALYSE 

	  	   Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 

TE BESTEMMEN W/V 
(HUIDIG BOEKJAAR) 

-47.175 € -53.334 € -177.621 € -160.910 € -46.543 € 32.259 € 

 AANLEGGEN RESERVES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.613 € 

	  	   WETTELIJKE RESERVES  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.613 € 

	  	   SALDO OP BALANS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.613 € 

 OVER TE DRAGEN W/V -47.175 € -53.334 € -177.621 € -160.910 € -46.543 € 30.646 € 

  
OVERGEDR. W/V 
(VORIG BOEKJAAR) 

0 € -47.175 € -53.334 € -177.621 € -160.910 € -46.543 € 

 OVERGEDRAGEN W/V -47.175 € -100.509 € -278.130 € -439.040 € -485.583 € -454.937 € 

 

 

	  	   Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Jaar 11 Jaar 12 

TE BESTEMMEN W/V 
(HUIDIG BOEKJAAR) 

82.561 € 108.019 € 107.085 € 107.160 € 90.401 € 84.517 € 

 AANLEGGEN RESERVES 4.128 € 5.401 € 5.354 € 5.358 € 4.520 € 4.226 € 

	  	   WETTELIJKE RESERVES 4.128 € 5.401 € 5.354 € 5.358 € 4.520 € 4.226 € 

	  	   SALDO OP BALANS 4.128 € 11.142 € 16.496 € 21.854 € 26.374 € 30.600 € 

 OVER TE DRAGEN W/V 78.433 € 102.618 € 101.731 € 101.802 € 85.881 € 80.292 € 

  
OVERGEDR. W/V 
(VORIG BOEKJAAR) 

30.646 € 78.433 € 102.618 € 101.731 € 101.802 € 85.881 € 

 OVERGEDRAGEN W/V -376.505 € -273.887 € -172.156 € -70.354 € 15.527 € 95.818 € 

Bron: C. TEYSSEN (2014) – Extra berekeningen op basis van de studie van HIGUET 

 

3.3.5 Gemiddelde rendement van een wijngaard 
 
Met bovenstaande data in het achterhoofd kan de rentabiliteitspositie van 

een doorsnee Belgisch wijnbouwbedrijf onder de loep genomen worden. 

CARLES en VEYRIER tonen aan dat het rendement, dat wijnbouwers 

realistisch gezien na een periode van vijf jaar mogen verwachten, 

algemeen gezien rond de twee à vier procent op jaarbasis schommelt. “Je 

moet niet rekenen op het boeken van snelle winsten”, getuigt ook Patrick 

Follea, Afdelingshoofd Private Banking bij Société Générale (SG). “Een 

wijngaard heeft een rendement van ongeveer drie procent, en dient met 

andere woorden eerder gezien te worden als een plaats om je geld weg te 

zetten, en stilaan te laten groeien” (Express.be). 
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Een gemiddeld rendement dat dermate laag ligt, en dit in combinatie met 

de jaarlijks wederkerende ondergeschiktheid aan klimatologische factoren, 

doet sterke vragen ontstaan over wat verschillende ondernemers er tot op 

heden toe heeft aan gezet te investeren in een Belgisch wijnbouwproject. 

De beweegredenen blijken echter veelvuldig te zijn. Het kan gaan om een 

belegging op lange termijn, een diversificatie van het patrimonium, het 

aanboren van , de verwezenlijking van een jarenlange droom, de idee om 

actief te blijven na een druk zakenleven, het ontsnappen naar de natuur, 

een sociale roeping, et cetera (diverse interviews).  

 

Voor Karel Henckens van wijndomein Aldeneyck was de overstap naar 

wijnbouw een zeer bewuste keuze. Opgegroeid in een fruittelersfamilie, 

besloot hij in 1999 zijn fruitbouwbedrijf stapsgewijs een nieuwe 

bestemming te geven. Na een wijnbouwcursus volgde in 2002 al snel de 

eerste aanplant en vandaag omvat het geheel ongeveer dertig duizend 

wijnstokken op een totale oppervlakte van ruim zeven hectare.  

 

“Hoewel ik jarenlang met veel plezier het werk van mijn vader heb 

verdergezet, zagen mijn echtgenote en ik op een dag de opportuniteit om 

onze ultieme droom te verwezenlijken. Dat is het moment waarop we ons, 

zonder terug te kijken, in het wijnbouwverhaal hebben gestort. Waar de 

maandenlange inspanning vroeger eenvoudigweg eindigde bij de verkoop 

van de oogst op de fruitveiling, ben ik als wijnbouwer nu naarstig 

betrokken bij iedere stap in de toeleveringsketen. Het creatieve aspect en 

de persoonlijke relatie met de eindconsument, schenken ons ongekende 

meerwaarden,” vertelt Mr. Henckens gepassioneerd.  

3.4 Jaarrekeninganalyse 
 

De verplichting tot het opmaken en neerleggen van de geconsolideerde 

jaarrekening is wettelijk geregeld door de artikels 108 tot 121 van het 

Wetboek van vennootschappen, de artikels 106 tot 169 van het Koninklijk 

Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van voormeld Wetboek en door 

artikel 11, §1 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de 

ondernemingen (Nationale Bank van België).  
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3.4.1 Overzicht jaarrekeninganalyse 
 

Omwille van de verschillen in omvang en ondernemingsvorm, is niet elk 

wijnbouwbedrijf onderhevig aan deze wettelijke bepaling. De lijst van 

wijnbouwbedrijven waarvan, op het ogenblik van deze analyse, de 

jaarrekening terug te vinden was in de Balanscentrale van de Nationale 

Bank van België werden hieronder op een rij gezet.  

 

TABEL 13 : JAARREKENINGANALYSE – SAMENVATTEND OVERZICHT 

WIJNDOMEIN 
OPPERVLAKTE 
WIJNGAARD 

JAAR VAN 
OPRICHTING  

BESCHIKBARE 
JAARREKENINGEN  

Wijnkasteel  
Genoels-Elderen 

(BTW BE: 0452.145.802) 

25 ha 1991 2004 – 2012 

Château Bon Baron 
(BTW BE: 0475.265.158) 

16 ha 2001 2004 – 2012 

Vignoble des Agaises 
(BTW BE: 0477.644.925) 

14 ha 2002 2004 – 2012 

Domaine du Chenoy 

(BTW BE: 0479.567.505) 
10 ha 2003 2004 – 2012 

Chardonnay Meerdael 

(BTW BE: 0452.537.959) 
8 ha 1994 2004 – 2012 

Entre-Deux-Monts 

(BTW BE: 0873.571.904) 
8 ha 2004 2004 – 2012 

Wijngoed Monteberg 

(BTW BE: 0872.957.141) 
7 ha 1996 2006 – 2012 

Vin de Liège 

(BTW BE: 0832.429.749) 
5,5 ha 2012 2011 – 2012 

Ten Kapittelberg 

(BTW BE: 0419.816.196) 
4 ha 1964 2004 – 2012 

Kluisberg 

(BTW BE: 0462.566.175) 
3,5 ha 1984 2004 – 2012 

Clos d’Opleeuw 

(BTW BE: 0864.225.557) 
1 ha 2004 2005 – 1012 

Bron: C. TEYSSEN (2013) 

 

Een individueel overzicht van de belangrijkste evaluatiemaatstaven volgt: 
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3.4.2 Toelichting 
 

De geconsolideerde jaarrekeningen van bovenstaande wijnbouwbedrijven 

tonen op het eerste gezicht tamelijk wat verschillen. De oorzaak die hier 

achter schuil gaat heeft uiteraard alles te maken met het feit dat deze 

bedrijven zich elk in verschillende stadia van de organisatie levenscyclus 

bevinden. MILLER en FRIESEN (1984) constateerden vijf verschillende 

stadia die organisaties in de loop van hun bestaan met een analoog lineair 

ontwikkelingspatroon doorlopen:  

 

(1) Geboorte 

(2) Groei 

(3) Maturiteit 

(4) Heropleving  

(5) Verval. 

 

FIG. 8: DE ORGANISATIE LEVENSCYCLUS 
  

 
Bron: MILLER & FRIESEN (2014) 
 

De financiële toestand van Belgische wijnbouwbedrijven kan in kaart 

worden gebracht met behulp van enkele belangrijke evaluatiemaatstaven: 
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3.4.2.1 Overgedragen resultaat 
 

Een eerste analyse toont aan dat negen van de elf onderzochte bedrijven 

tijdens de voorbije jaren reeds positieve resultaten hebben weten neer te 

zetten. Wijndomein Vignoble des Agaises, Chardonnay Meerdael, Domaine 

du Chenoy, Entre-deux-monts en Clos d’Opleeuw wisten respectievelijk in 

2010, 2005, 2009, 2010 en 2012 een eerste positieve overgedragen winst 

te noteren. Vignoble des Agaises etaleert zich in deze analyse als grote 

uitblinker, dat op drie jaar tijd een overgedragen winst van €456.939 wist 

op te bouwen. Ook Chardonnay Meerdael slaagde er financieel gezien in 

een mooie prestatie neer te zetten en klokte boekjaar 2012 af met een 

overgedragen winst van €422.782. 

 

Wijnkasteel Genoels-Elderen toont zich met een overgedragen verlies van 

€2.282.760 en een jaarlijkse winst/verliesschommeling als vreemde eend 

in de bijt. “Het is een hele kostbare bedoening, maar goede wijn maken 

kost nou eenmaal een hoop geld. Ik zie het bovendien als een investering 

in de toekomst, waarvan mijn kleinkinderen ongetwijfeld ooit de vruchten 

zullen plukken”, verklaart Jaap van Rennes. Château Bon Baron heeft met 

een overgedragen verliestotaal van €1.061.464 eveneens nog een lange 

weg voor de boeg alvorens ze haar investeringen terug verdiend zal zien. 

Vin de Liège valt als jongste nieuwkomer nog moeilijk te beoordelen. 

3.4.2.2 Nettobedrijfskapitaal 
 

Het nettobedrijfskapitaal betreft het verschil tussen de vlottende activa en 

de vlottende passiva (de schulden op ten hoogste één jaar), en geeft een 

idee over de financiële sterkte op korte termijn. Een negatieve waarde 

houdt in dat de vlottende activa kleiner zijn dan de vlottende passiva, en 

impliceert dat de onderneming niet voldoende middelen vrij zal kunnen 

maken om de terugbetaling van de korte termijnschulden te verzekeren 

als die op vervaldatum komen (Wegwijs in de financiële economie, De 

Tijd). 
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TABEL 25 : NETTOBEDRIJFSKAPITAAL 

WIJNDOMEIN BOEKJAAR NETTOBEDRIJFSKAPITAAL  

Wijnkasteel  
Genoels-Elderen 

(BTW BE: 0452.145.802) 

2012 

2011 

- 175.175 € 

- 326.923 € 

Château Bon Baron 
(BTW BE: 0475.265.158) 

2012 

2011 

- 71.957 € 

- 885.367€ 

Vignoble des Agaises 
(BTW BE: 0477.644.925) 

2012 

2011 

+ 335.530 € 

+ 188.443 € 

Domaine du Chenoy 

(BTW BE: 0479.567.505) 

2012 

2011 

+ 224.190 € 

+ 165.640 € 

Chardonnay Meerdael 

(BTW BE: 0452.537.959) 

2012 

2011 

+ 314.486 € 

+ 327.549 € 

Entre-Deux-Monts 

(BTW BE: 0873.571.904) 

2012 

2011 

+ 11.764 € 

- 20.035 € 

Wijngoed Monteberg 

(BTW BE: 0872.957.141) 

2012 

2011 

- 17.190 € 

- 87.991 € 

Vin de Liège 

(BTW BE: 0832.429.749) 

2012 

2011 

+ 262.124 € 

//////// 

Ten Kapittelberg 

(BTW BE: 0419.816.196) 

2012 

2011 

- 39.543 € 

- 40.297 € 

Kluisberg 

(BTW BE: 0462.566.175) 

2012 

2011 

- 15.853 € 

- 10.614 € 

Clos d’Opleeuw 

(BTW BE: 0864.225.557) 

2012 

2011 

+ 224.190 € 

+165.640 € 

Bron: C. TEYSSEN (2014) 

3.4.2.3 Solvabiliteitsratio 
 

De solvabiliteitsratio, omschrijft de verhouding van de eigen middelen tot 

het balanstotaal, en geeft een impressie van de financiële sterkte op lange 

termijn. Door schulden aan te gaan neemt het wijnbouwbedrijf immers 

verbintenissen op lange termijn die elk een gegarandeerde toekomstige 

uitgaande kasstroom betekenen. Vermits de jaarlijkse wijnoogst in hoge 

mate afhankelijk is van de wil van Moeder Natuur, zal het wijnbouwbedrijf 

echter niet ieder jaar met zekerheid op inkomende kasstromen kunnen 

rekenen.  
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Een ongunstige solvabiliteit impliceert kortom een riskante positie voor 

het wijnbouwbedrijf (Financieel beheer voor managers). CARLES zet de 

minimumnorm voor de wijnbouwsector uit ervaring op veertig procent. 

Philippe Laveix, voorzitter van notarissennetwerk Jurisvin, gaat nog een 

stap verder en schrijft een minimale persoonlijke bijdrage van vijftig 

procent voor als financieringsnorm (M. HIGUET, 2008). 

3.4.2.4 Investeringsomvang 
 

De investeringsomvang kan in bovenstaande tabellen worden afgelezen 

van de evaluatiemaatstaf ‘Vaste activa per hectare’. 

3.4.2.5 Cashflow 
 

Cashflow van een bedrijf is de totale hoeveelheid geld dat er binnenkomt, 

minus de hoeveelheid geld dat er is uitgegeven aan, bijvoorbeeld, kosten, 

rente en belastingen. Deze evaluatiemaatstaf wordt berekend door middel 

van het optellen van het nettoresultaat met de afschrijvingen. 

3.4.2.6 EBITDA 
 

EBITDA is de afkorting van ‘Earnings Before Interest, Tax, Depreciation 

and Amortization’. Het gaat dus om het resultaat vóór intrestlasten (en 

eventueel ook intrestopbrengsten), belastingen, waardeverminderingen, 

(goodwill)afschrijvingen en voorzieningen of provisies. EBITDA kan gezien 

worden als een variant op cashflow en wordt ook de operationele 

cashflow genoemd. EBITDA geeft aan in welke mate een bedrijf in staat 

is om liquiditeiten (of cash) te genereren en te investeren zonder schulden 

te moeten aangaan (Test Aankoop Invest). 
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3.5 Financieel eindoordeel 
 

Samengevat, heeft deze jaarrekeninganalyse als doel de lezer een inzicht 

te verschaffen in de financiële gesteldheid van enkele van de grootste 

Belgische wijnbouwbedrijven. Het trekken van algemene conclusies uit 

deze prestatiemaatstaven behoeft echter de nodige voorzichtigheid. De 

jaarrekeninganalyse mankeert immers een zekere vorm van transparantie 

omwille van haar statische karakter, waardoor het in dit geval moeilijk is 

een helder zicht te krijgen op de daadwerkelijke gezondheidstoestand van 

ieder wijnbouwbedrijf.  
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In dit tweede deel zal worden onderzocht op welke financiële hulpbronnen 

wijnbouwers beroep kunnen om hun droomproject te realiseren. Allereerst 

zal de traditionele banklening onder de loep worden genomen, en zal bij 

banken worden gepolst naar eventuele bereidheid voor het aanbieden van 

flexibele alternatieven voor de Belgische wijnbouwsector. Verder volgt een 

uitgebreide bespreking van risicokapitaal, een relatief recente nieuwkomer 

in de Vlaamse financiële sector en groeiend alternatief op de banklening.  
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4 Bankfinanciering 
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4.1 Een ongunstig economisch klimaat 
 

Na het instorten van de Amerikaanse huizenmarkt in 2007 duurt het niet 

lang vooraleer Amerikaanse zakenbanken in schrikwekkende vaarwateren 

terecht komen. Ten gevolge van het onvermijdelijke faillissement van het 

Amerikaanse Lehman Brothers worden ook andere banken het slachtoffer 

van hun zogenaamde ‘toxische’ portefeuilles. Een schokgolf van paniek op 

de financiële markten sleurt de wereldeconomie in een mum van tijd de 

afgrond in en om rampspoed te vermijden zien sommige regeringsleiders 

geen andere keuze dan het zieke bankensysteem te ondersteunen, of in 

extremis zelfs te nationaliseren (Vijf jaar financiële crisis, De Tijd). 

 

Vanwege het aanslepende gerommel in de bankensector maakt Eurostat, 

de statistiekafdeling van de Europese Unie, in het derde trimester van 

2008 bekend dat de Eurozone in een recessie beland is. In maart 2009 

lijken de beurzen hun dieptepunt bereikt te hebben. Op Wall Street is het 

verlies sinds de val van Lehman Brothers ondertussen opgelopen tot maar 

liefst drie-en-veertig procent. Vanaf dat moment lijkt de economie zich 

stilaan te herstellen, al presteert de financiële markt ver beneden het 

niveau van haar gloriedagen. Wanneer het einde van de crisis eindelijk in 

zicht blijkt te zijn, komen bij de nieuwe Griekse regering verschillende 

lijken uit de kast vallen. Een Grieks begrotingstekort van ongeveer dertien 

procent van het BNP, het dubbele van wat tot dan toe aangegeven werd, 

zal uiteindelijk de basis vormen van de derde achtereenvolgende crisis in 

de Eurozone, de schuldencrisis. (Vijf jaar financiële crisis, De Tijd). 

4.2 Een aangestrikt bankenbeleid 
 

In reactie op de financiële crisis en het zwakke macro-economische 

klimaat introduceerden de vertegenwoordigers van centrale banken en 

toezichthouders van de grootste economieën ter wereld, waaronder de 

Europese Unie en de Verenigde Staten, tijdens de G20-top van november 

2010 in Seoul een framework met als doel een meer resistente banken 

sector te promoten. Dit akkoord, beter bekend als ‘Basel III’, verplicht 
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banken ertoe grotere reserves kapitaal in kas te houden (vooral het 

zogenaamde ‘high quality capital’), liquiditeitsbuffers aan te leggen en 

interne processen te herinrichten. Op deze manier zouden banken tegen 

2019 beter bestand moeten zijn tegen toekomstige crises en zou moeten 

voorkomen worden dat overheden moeten ingrijpen (KPMG - Basel III: 

Issues and Implications).. 

 

FIG. 9: BASEL III – QUANTITATIEVE MAATREGELEN EN TIJDLIJN 

Bron: Moody’s Analytics, “Basel III regulations: a practical overview”, 2011 

 

“De meeste banken zijn na het toeslaan van de financiële crisis simpelweg 

een stuk voorzichter geworden”, vertelt Roelof Visscher, zaakvoerder van 

de Nederlandse wijngaard Hof van Twente. Ernst & Young (EY) bevestigt 

dit in de laatst gepubliceerde versie editie van haar European Banking 

Barometer: “Weaker confidence and continued internal focus makes for a 

poor 2013 outlook”. Deze halfjaarlijkse studie peilt bij tweehonderdvijftig 

Europese banken naar de vooruitzichten op korte termijn, waaronder ook 

Belgische banken. “Cost cutting has moved up the priority list for both 

retail and investment banks in the next six months as they face up to 

growing concerns about the European economy and the sovereign debt 

crisis”, verheldert de consultant (2013 European Banking Barometer, EY).  
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“De verstrengde Basel III normen komen in praktijk reeds tot uiting door 

middel van de volgende voornaamste evoluties” vertelt Jos Dijkmans, 

Adviseur Agrarische Ondernemingen bij BNP Paribas Fortis Bank: 

 

1. Kortere financieringstermijnen: de looptijd van toegekende 

investeringskredieten kende de voorbije jaren een sterke daling.  

2. Strengere waarborgen: banken zijn kritischer geworden in het 

eisen van onderliggende waarden, die als zekerheden achter de 

hand worden gehouden wanneer uiteindelijk zou blijken dat het 

toegekende krediet niet kan worden terugbetaald. 

3. Kleinere financieringsparticipaties: gemiddeld genomen zijn 

banken vandaag bereid om maximaal voor tachtig procent in te 

stappen in een investering, en zal worden geëist dat de overige 

twintig procent voorhanden en beschikbaar is op het ogenblik 

dat de investering start. Een bank baseert zich hiervoor op twee 

maatstaven: enerzijds ‘loan-to-investment’ (of de verhouding 

van het krediet ten opzichte van de totale investeringsomvang) 

en anderzijds ‘loan-to-value’ (de verhouding van het krediet 

ten opzichte van de totale som van onderliggende waarden in 

het scenario van gedwongen verkoop). 

4. Verhoogde risico-aversie: in vergelijking met enkele jaren 

geleden stellen banken zich vandaag een stuk voorzichter en 

argwanender op ten opzichte van nieuwe/onbekende markten. 

 

Voor een meer gedetailleerde omschrijving omtrent de Basel III-normen, 

wordt de lezer doorverwezen naar Bijlage E : Basel III – een praktisch 

overzicht. 

 



 72 

4.3 Implicaties voor Belgische wijnbouw? 
 

Bij het kritisch bekijken van bovenstaande evoluties, en na het vergelijken 

van deze bevindingen met de eerder uitgevoerde financiële analyse van 

een startend Belgisch wijnbouwbedrijf, valt op eerste zicht te concluderen 

dat het voor startende wijnbouwers zeer moeilijk zou moeten zijn om van 

bij de start een lening bij de bank te kunnen versieren. Aan de hand van 

persoonlijke interviews, werd gepolst naar standpunten en toekomstvisies 

inzake Belgische wijnbouw bij sectorspecialisten binnen de bankenwereld. 

 

Weinig ervaring met Belgische wijnbouw 

 

“BNP Paribas Fortis is vandaag quasi niet actief in Belgische wijnbouw. 

Een specifieke rede kan ik hier niet voor vinden, maar voor zover ik weet 

is er tot op vandaag nog geen dossier afgehandeld. Een verhaal met 

uitgestelde betaling, voor de wijnbouw specifiek, zal naar eigen ervaring 

echter heel moeilijk zijn aangezien wijnbouwers ten vroegste na vijf jaar 

kunnen rekenen op de opbrengsten van verkoop van de eerste wijnen 

(onder de optimistische assumptie dat het eerste oogstjaar een geslaagd 

verloop kende).”, vertelt Jos Dijkmans. “Hetzelfde probleem ervaren wij in 

de fruitteeltsector, neem nu bijvoorbeeld peren, waar na ongeveer een 

vergelijkbare periode pas een eerste stroom van inkomsten geboekt zal 

worden. Startende fruit- of wijnboeren zullen daarom heel moeilijk een 

bankkrediet kunnen vastkrijgen, indien er bijvoorbeeld gewenst wordt dit 

krediet over een periode van twintig jaar, met de eerste aflossing na vijf 

jaar, terug te betalen. Hoewel er andere formules bestaan op de markt, 

maakt dit het al heel erg moeilijk.”  

 

“Veel ervaring met wijnbouw hebben wij ook niet,” zegt Stef Mertens, 

Market Manager Land- en Tuinbouw bij Crelan, beter gekend als het 

voormalige Landbouwkrediet. “We hebben wel een paar klanten die aan 

wijnbouw doen, maar dat zijn meestal kleinere bedrijfjes die eerder vanuit 

een hobby begonnen, en in de loop der tijd groter geworden zijn.” 
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Stabiel basisinkomen een must 

 

“Binnen KBC wordt wijnbouw niet anders bekeken dan andere innovatieve   

projecten die binnenkomen,” vertelt Luc Van Den Bergh, Relatiebeheerder 

Land en Tuinbouw bij KBC. “Dat wilt zeggen dat er sprake moet zijn van 

zaken zoals eigen inbreng, een business plan, et cetera. KBC heeft al heel 

wat ervaring in het financieren van Belgische wijnbouw. Dit is natuurlijk 

nog een zeer jonge sector, hetgeen met zich meebrengt dat er momenteel 

over wijnbouw intern nog niet echt toetsingsgegevens beschikbaar zijn. 

Nu, hoe gaat een investering in wijnbouw praktisch in zijn werking binnen 

KBC. Meestal vindt KBC het belangrijk dat de ondernemer een zekere 

vorm van basisinkomen heeft. Er kruipt namelijk veel geld in de opstart 

van een wijnbouwbedrijf en het opzetten van verkoopkanalen. Bij gebrek 

aan voldoende liquide middelen in de eerste zes jaren, is een startende 

Belgische wijnbouwexploitatie immers niet financierbaar.” 

 

“Startende wijnbouwers kunnen vandaag kiezen uit twee formules. Langs 

de ene kant heb je het investeringskrediet. Dit kan bijvoorbeeld dienen 

voor de aankoop van gronden, landbouwmachines, vaten, wijnstruiken, et 

cetera. Terugbetalingsmogelijkheden worden voor elk investeringsproject 

afzonderlijk bekeken. Sprekende over wijnbouw, gebeurt dit in functie van 

het productieritme dat jaarlijks verwacht wordt. Daarnaast, bestaat er het 

gekende bedrijfskapitaal. Ondernemers hebben voldoende operationele 

middelen nodig voor het betalen van leveranciers, het uitbetalen van de 

lonen, et cetera. Deze kosten komen jaarlijks terug. KBC kan in dit geval 

voor extra financiële steun zorgen. Daarenboven zit je bij wijnbouw in het 

begin met een groot aantal cumulerende verliezen. Deze moeten echter 

zelf gedragen kunnen worden door de ondernemer”, legt Mr. Van Den 

Bergh verder uit. 

 

“Crelan biedt specifieke kredietvormen aan die speciaal op de land- en 

tuinbouw gericht zijn. Zo werken wij dikwijls met zogenaamde ‘modulaire 

aflossingsplannen’. Dit betekent dat de klant gedurende de eerste jaren 

minder, of zelfs helemaal geen, kapitaal moet terugbetalen. Naargelang 

het bedrijf in volle productie komt zal hij dan geleidelijk aan meer moeten 
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terugbetalen”, voegt Stef Mertens toe aan deze discussie. “De termijn van 

dit uitstel is afhankelijk van de totaliteit van het project, natuurlijk. De 

bank kijkt in eerste instantie naar de rendabiliteit. Dit is de belangrijkste 

parameter waarop wij een krediet beoordelen. In tweede instantie kijken 

we natuurlijk ook naar de solvabiliteit van een bedrijf. De lening moet 

immers op lange termijn terugbetaald kunnen worden. Eigenlijk is dat 

iedere keer maatwerk met zoveel mogelijk betrokken rond de tafel.” 

 

“Wijnbouw is niet echt een standaard product waarvan je kan zeggen dat 

verschillende projecten perfect met elkaar vergeleken kunnen worden. De 

krediet beslissing wordt echter op maat gemaakt, in functie de sterkte van 

het business plan en met wie we te maken hebben. Belangrijke troeven 

die de bank in deze fase kunnen overhalen zijn bijvoorbeeld afzetkanalen. 

Neem nu bijvoorbeeld dat iemand op voorhand een lijst kan voorleggen 

met restaurants, waarmee contractueel is overeengekomen de wijn af te 

nemen. Het zijn met andere woorden de geloofsbrieven die iemand kan 

voorleggen om te bank te overtuigen. Het is niet wit-zwart. De bank is 

geen computermodel. De persoonlijke band met de ondernemer is met 

andere woorden van cruciaal belang”, concludeert Luc Van Den Bergh. 

 

Verhoogde risicograad binnen nichesectoren 

 

Ten tweede is er het probleem van de waarborgen in specifieke sectoren 

zoals de Belgische wijnbouw. Indien er iets mis loopt in een nichesector 

interesseert quasi niemand zich immers nog in wat er op het einde van de 

rit overblijft, waardoor de onderliggende waarden zich bij verkoop meestal 

zullen beperken tot de waarde van de gronden en gebouwen. “Een 

gelijkaardig scenario speelde zich af in de jaren ’94, met de rage van de 

struisvogels,”  gaat Mr. Dijkmans verder. “Op dat moment, toen iedereen 

struisvogels wou, kostte een koppel struisvogels grofweg €15.000. Toen 

echter bleek dat de vraag uit de markt voor struisvogelvlees en 

struisvogeleieren weg bleef, brachten struisvogels zelfs niet meer 

voldoende op om geslacht te worden en wou uiteraard niemand nog een 

struisvogelboerderij hebben, laat staan dat de inrichting nog kon verkocht 

worden.” 
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“Een laatste zaak is ook dat het bij sectoren die nieuw zijn – en waar geen 

ervaring is qua afzet (en waar er geen gereglementeerde markt is zoals 

bijvoorbeeld de veiling bij de fruitteelt) – doorgaans heel moeilijk is om in 

te schatten wat de mogelijkheden zijn voor terugbetaling. Omwille van het 

feit dat dit veel transparanter is bij eerder klassiekere sectoren, vertaalt 

dit zich meestal in het feit dat een bank voorzichter wordt (lees: minder 

procentueel wil financieren van de totale investering). Er zijn bijvoorbeeld 

ook sectoren waarvan de bank weet dat het een slechte sector is, terwijl 

de Belgische wijnbouw op dit vlak nog onbekend terrein is. Qua afzet is 

deze sector echter dermate specifiek en klimaat gebonden, dat banken 

hier eerder argwanend tegenover zullen staan…” 

 

“… Daarenboven is de vraag uit de markt vandaag quasi onbestaand, ik 

heb nog nooit de vraag gekregen van een wijnbouwer. Dit wilt echter niet 

zeggen dat banken niet geïnteresseerd zouden zijn. Bij dergelijke markten 

verkiest de bank er echter voor om eventueel geleidelijk in te stappen, de 

markt bijvoorbeeld als goede huisvader af te tasten met beschikbare 

subsidies en in geval van succes de volgende stap te zetten. Een 

zoektocht naar initiatieven voor het aanbieden van alternatieve formules 

voor de Belgische wijnbouw zie ik echter niet komen vanuit de 

bankensector. Het kan misschien zijn dat bepaalde individuele 

investeerders hier wel voor te vinden zouden zijn, maar meestal 

verwachten zij een return op het geïnvesteerd kapitaal dat vele malen 

hoger ligt dan dat van de bank, waardoor dat inderdaad de rendabiliteit in 

zo’n bedrijf ook een stuk moeilijker wordt. Het is echter een heel ander 

verhaal als het wijnbouwbedrijf eenmaal een bepaalde maturiteit bereikt 

heeft. In dat geval heeft de wijnbouwer een zekere historiek opgebouwd 

met betrekking tot waarborgen en afzetcijfers. Ook dan kan er worden 

gekeken naar toeristische mogelijkheden en bijkomende ondersteuningen 

door de provincie bijvoorbeeld,” eindigt Jos Dijkmans. 
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5 Risicokapitaalfinanciering 
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De hoge graad van informatie-asymmetrie (PETERSEN & RAJAN, 1995) en 

onzekerheid (HANNAN & FREEMAN, 1989) limiteren doorgaans de toegang 

tot traditionele financieringsbronnen voor startende bedrijven. Een andere 

en minder gekende aanpak is financiering door middel van risicokapitaal. 

Hoewel de term risicokapitaal bij vele ondernemers niet direct een belletje 

doet rinkelen, hebben heel wat grote bedrijven zoals Facebook, Twitter, 

Google, Apple, Yahoo!, Groupon, LinkedIn, Netscape, Compaq, et cetera 

hun spectaculaire groei en dominante marktpositie te danken aan dit 

alternatief op de traditionele banklening.  

5.1 Wat is risicokapitaal? 
 

De term risicokapitaal, durfkapitaal – ‘private equity’ of ‘venture capital’ in 

het Engels – kan worden omschreven als: 

 

 
 

 

 

“… a form of equity investment into private companies that are not 
quoted on a stock exchange. It’s an investment in companies that are 
in their seed, start-up or expansion stage and that are perceived to 
have excellent growth prospects, but have rather difficult access to 
capital markets. Private equity is distinguished by its active 
investment model, in which it seeks to deliver remarkable operational 
improvements in its companies over several years.”  

 
 

(European Private Equity & Venture Capital Association - EVCA) 

 

 

“… eigen vermogen financiering met als doel de ontwikkeling van 
jonge, niet-beursgenoteerde bedrijven met een groeiplan op 
middellange termijn (3 tot 7 jaar) te faciliteren. Eenvoudigweg kan 
gezegd worden dat bedrijven beroep doen op risicokapitaal wanneer 
de aandeelhouders niet of niet meer in staat zijn nieuwe middelen in 
het bedrijf te pompen, of wanneer de  banken weigeren de 
financiering alleen op zich te nemen omdat ze vinden dat de eigen 
middelen van het bedrijf te beperkt zijn. Banken spreken ook over de 
noodzaak om ‘het bovenste deel van de balans te versterken’.” 
 
 

(Belgian Venture Capital & Private Equity Association - BVA) 
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5.2  Risicokapitaal versus bankfinanciering 

5.2.1 De structuur van de overeenkomst 
 
Risicokapitaal- en bankfinanciering verschillen sterk in twee belangrijke 

opzichten. Het eerste en meest voor de hand liggende verschil tussen de 

twee is dat bankfinanciering doorgaans in de vorm van leningen en dus 

vreemd vermogen verstrekt wordt, terwijl een risicokapitaalfinanciering in 

de vorm van aandelen en dus eigen vermogen zal plaatsvinden. Een 

risicokapitaalverschaffer heeft er dus alle baat bij dat zijn investeringen 

het zo goed mogelijk doen. In tegenstelling tot banken zijn zij mede-

eigenaar van de onderneming en delen zij dus ook in de gecreëerde 

meerwaarde, uiteraard naargelang hun aandelenparticipatie, indien de 

onderneming het in de toekomst uitzonderlijk goed zou doen. Dit voordeel 

wordt in het Engels ook wel het ‘cherry-picking effect’ genoemd (DE 

BETTIGNIES & BRANDER, 2007).  

 
Daarenboven hebben banken geen uitgesproken voorkeur voor projecten 

met uitzonderlijke hoge successen, maar focussen zich simpelweg op 

projecten met een zo laag mogelijke mislukkingskans. Zij interesseren 

zich immers enkel in het feit dat de toegekende lening, plus daaraan 

verbonden intresten, strikt op de contractueel afgesproken tijdstippen zal 

worden afgelost (DE BETTIGNIES & BRANDER, 2007). Daar waar een bank 

dus functioneert als een louter passieve kapitaalverschaffer, zullen 

risicokapitaalverschaffers in grote mate een verschil kunnen maken door 

ondernemers actief bij te staan, te functioneren als een klankbord, 

belangrijke pijnpunten bloot te leggen en ondernemers te helpen om op 

de juiste momenten de juiste prioriteiten te stellen. “De bedoeling is dus 

eigenlijk om de eigen vermogen structuur financieel én intellectueel te 

verstevigen en zo gemakkelijker hefbomen te hebben. Vandaar de term 

‘smart money’ of ‘slim geld’, het is in feite de combinatie van de twee”, 

verduidelijkt Jo Keunen van BAN Vlaanderen.  

 

Aangezien het voor ondernemers en verschaffers echter zeer moeilijk is 

om elkaars inspanningen exact te controleren ontstaat er een wederzijds 

belangenconflict, ook wel het ‘double-sided moral hazard problem’, 
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‘two-sided moral hazard problem’ of naar de Nederlandse vertaling 

‘dubbelzijdig moreel risico probleem’ genoemd (DE BETTIGNIES & 

BRANDER, 2007). Dit impliceert dat ondernemers ten gevolge van een 

controleverlies minder incentives – of anders gezegd de motivatie om zich 

actief voor iets in te zetten – zullen hebben om zich honderd procent in te 

zetten voor het welzijn van de onderneming, en dus slechts bereid zullen 

zijn een zo klein mogelijk aandelenpakket af te staan aan de 

investeerders. Langs de andere kant willen risicokapitaalverschaffers 

minstens vijf-en-twintig procent van de onderneming in handen krijgen. 

Belangrijke incentives zullen dus ontstaan naargelang de participatie in 

het eigen vermogen (DE BETTIGNIES & BRANDER, 2007). 

 

Een hogere participatie in het eigen vermogen van de onderneming zal in 

principe leiden tot hogere ‘incentives’ voor risicokapitaalverschaffers, 

maar zal tegelijkertijd zorgen voor een daling van de motivatie voor 

ondernemers. De aanwezigheid van optimale incentives is echter in het 

grootste belang van beide partijen. De ‘trade-off’ tussen risicokapitaal en 

bankfinanciering zal dus ondergeschikt zijn aan de mate waarin 

risicokapitaalverschaffers al dan niet een kwalitatieve meerwaarde zullen 

kunnen betekenen voor de onderneming. Het vinden van een gezond 

evenwicht voor beide partijen zal met andere woorden van cruciaal belang 

zijn ten tijde van onderhandelen (DE BETTIGNIES & BRANDER, 2007). 

 

Risicokapitaalverschaffers beogen echter geen meerderheidsparticipatie. 

Zij willen minstens vijf-en-twintig en maximum vijftig procent van de 

aandelen in handen krijgen. “Een kwart van de aandelen geeft namelijk 

blokkeringsrechten. Dat is handig als de ondernemer (in afwachting van 

het nakende succes) besluit om meteen een Porsche te kopen. Zij beogen 

geen meerderheidspositie en willen met andere woorden het stuur niet 

overnemen. Risicokapitaalverschaffers zijn de gids, niet de ondernemer”, 

bevestigt Reginald Vossen, CEO van BAN Vlaanderen (BIZZ XTRA, 2008).  

 

Langs de andere kant tonen DE BETTIGNIES en BRANDER (2007) aan dat 

het echter ook in het belang van de ondernemer is om geen minimale 

aandelenparticipatie voor investeerders na te streven. “The entrepreneur 
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would prefer to provide the “VC” (= “Venture Capitalist” – een uitgebreide 

bespreking volgt onder 8.5.1 Formeel Risicokapitaal – Venture Capital) 

with an equity share of 40%, rather than, for example, 20%, even if this 

is more than needed to satisfy the VC’s participation constraint. It is in the 

entrepreneur’s interest for the VC to have a high enough share to induce 

efficiently high effort levels from the VC. This outcome is similar to the 

‘efficiency wage’ outcome sometimes discussed in labour economics, in 

which employers provide more than the reservation wage to employees so 

as to make them more productive.”  

5.2.2 Het verwachte rendement 
 
Teneinde risicokapitaalverschaffers te compenseren voor het doorgaans 

zeer hoge risico, genieten zij in de meeste gevallen van een tweeledige 

beschermingsclausule. Langs de ene kant wordt een deel van het 

investeringsrisico afgedekt door het toekennen van een bevoorrechtte 

aandelenpositie en/of een zitje in de Raad van Bestuur, zodat cruciale 

beslissingen geblokkeerd of ondersteund kunnen worden en investeerders 

bij liquidatie voorrang genieten boven andere aandeelhouders. Langs de 

andere kant, genieten risicokapitaalverschaffers integraal mee in het 

succes van de onderneming indien de business goed gaat. Ook beschikken 

zij vaak over een voorrangspositie op externe investeerders voor het 

intekenen op een tweede of derde investeringsronde, meestal aan een op 

voorhand vastgestelde intekensom (B. ZIDER, 1998).  

 

Risicokapitaalverschaffers beogen een minimaal rendement van tussen de 

25% en 35% op jaarbasis (internal rate of return (IRR), gedurende 

de totale duur van de investering (B. ZIDER, 1998). Dit ligt opmerkelijk 

hoger dan de gemiddelde rentevoet van 3% die vandaag op een krediet 

bij de bank moet betaald worden, hetgeen historisch gezien zeer laag ligt 

en een rechtstreeks resultaat is van de financiële crisis (interviews). Deze 

hoge rendementseisen zijn echter noodzakelijk omdat heel wat factoren 

meespelen in het uiteindelijke succes van start-ups. Gemiddeld genomen 

zal immers slechts één op de tien investeringen uitgroeien tot echte 

toppers, bevestigt Jo Keunen van BAN Vlaanderen.  
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FIG. 10: DE BEPERKTE SLAAGKANSEN VAN EEN START-UP 
 

  
Bron: B. ZIDER, Harvard Business Review, “How Venture Capital Works”, 1998  

 
“The best companies might have an 80% probability of succeeding at each 

of them. But even with these odds, the probability of eventual success will 

be less than 20% because failing to execute on any one component can 

torpedo the entire company. If just one of the variables drops to a 

50% probability, the combined chance of success falls to no more 

than 10%” (B. ZIDER, 1998). 
 

Dankzij de structuur van de overeenkomsten, en de enorme meerwaarde 

die op dergelijke investeringen gerealiseerd kunnen worden, is het toch 

mogelijk deze hoge rendementseisen te behalen. 

 

TABEL 26: DE PRESTATIE VAN EEN GEMIDDELD RISICOKAPITAAL 
PORTFOLIO PER €1,000 GEÏNVESTEERD VERMOGEN 

 BAD ALIVE OKAY GOOD GREAT TOTAL 

EURO INVESTED 200 400 200 100 100 1,000 

PAYOUT YEAR 5 0 1 X 5 X 10 X 20 X  

GROSS RETURN 0 400 1,000 1,000 2,000 4,400 

NET RETURN (200) 0 800 900 1,900 3,400 
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Bron: B. ZIDER, Harvard Business Review, “How Venture Capital Works”, 1998  
Ook het realiseren van deze meerwaarden is in grote mate verschillend 

met de bank. Een bankkrediet gaat immers typisch gepaard met een zeer 

strikt maandelijks terugbetalingsschema, onderworpen aan de courante 

intrestvoet. Een verschaffer van risicokapitaal injecteert net zoals de bank 

kapitaal in ondernemingen met groeipotentieel, maar neemt eigenlijk deel 

aan een kapitaalsverhoging. De groei van de onderneming gaat gepaard 

met een waardestijging van de onderneming en dus van de aandelen van 

de VC partner en van de ondernemer. Zodra de waarde creatie voldoende 

groot is zal de risicokapitaalverschaffer de participatie willen verkopen en 

de geboekte meerwaarden innen. Omdat de verkoop van de participatie 

ook het vertrek van de investeerder betekent, spreekt men over het 

algemeen van een ‘exit’ (S. MANIGART & O. WITMEUR, 2011). 

 

Deze verkoop van aandelen kan door middel van de volgende situaties tot 

stand worden gebracht (EVCA): 

 

1. ‘Trade sale’ 
= Overname van de onderneming door een externe partij 

2. ‘Secondary sale’  
= Instappen van een grotere kapitaalverschaffer 

3. ‘Management buy-out’ (MBO) 
= Terugkoop van de aandelen door het initiële management 

4. Initial public offering’ (IPO) 
= Beursintroductie aan de hand van de uitgifte van aandelen 

 

CASSAMATTA (2003) stelt zich terecht de vraag waarom deze financiering 

in het eigen vermogen typisch gebundeld wordt met een management 

input. Een relatief goedkopere lening bij de bank, stelt zij, zou immers 

gecombineerd met bijvoorbeeld professioneel advies van één of meerdere 

consultants voor ondernemers uiteindelijk veel minder duur uitkomen. 

Haar belangrijkste conclusie luidt echter dat deze relatief hogere return 

juist voor sterke incentives zorgt bij risicokapitaalverschaffers om de 

ondernemer op een zo kwalitatief en actief mogelijke manier bij te staan. 

De afwezigheid van deze belangrijke incentives bij externe consultants zal 

in dit geval dus van het relatief duurdere risicokapitaal, in vergelijking met 
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de goedkopere lening bij de bank, uiteindelijk toch de meest optimale 

keuze maken in sommige gevallen. Indien de ondernemer echter geen 

voordeel kan halen uit deze persoonlijke inbreng, zal bankfinanciering 

steeds boven risicokapitaal worden verkozen (CASSAMATTA, 2003).  

5.2.3 Samenvattend overzicht 
 

Onderstaande tabel vat in een notendop nogmaals de meest belangrijke 

verschillen samen tussen risicokapitaalfinanciering en bankfinanciering: 

  

TABEL 27: RISICOKAPITAAL- VERSUS BANKFINANCIERING 

 RISICOKAPITAAL BANKKREDIET 

FINANCIERINGSVORM 
PARTICIPATIE IN HET KAPITAAL  

(EIGEN VERMOGEN) 

LENING 

(VREEMD VERMOGEN) 

VERWACHT 
RENDEMENT 

ZO HOOG MOGELIJK!! 
DE RENTEVOET VAN DE 

BANCAIRE MARKT 

RECUPERATIE 
GEINVESTEERD 

KAPITAAL 

ONDER DE VORM VAN 

MEERWAARDE OP AANDELEN 

BIJ EXIT VAN DE INVESTEERDER 

ONDER DE VORM VAN EEN 

STRIKT PERIODIEK 

AFLOSSINGSSCHEMA 

LOOPTIJD VAN DE 
INVESTERING 

PARTICIPATIE OP MIDDELLANGE 

TERMIJN (3 TOT 7 JAAR) 

KREDIETEN OP KORTE (<1 J.), 

MIDDELLANGE (<7 J.) EN 

LANGE TERMIJN (<20-25 J.) 

GRAAD VAN  
RISICO-AVERSIE 

MINDER RISICO-AVERS 

ZELFS BIJ LAGE KANS OP SLAGEN 

KUNNEN DE EVENTUELE 

MEERWAARDEN GIGANTISCH ZIJN  

ZEER RISICO-AVERS 

GEEN UITGESPROKEN VOORKEUR 

VOOR BOVENGEMIDDELD 

SUCCESVOLLE INVESTERINGEN 

GEVRAAGDE 
WAARBORG 

GEEN TRADITIONELE 

WAARBORGEISEN…  

EEN STERK TEAM IS EEN MUST!! 

WAARBORG IS ZEER 

BELANGRIJK!! 

BV: PERSOONLIJKE BORGSTELLING  

SELECTIECRITERIA 
KWALITEIT EN GROEIPOTENTIEEL 

VAN HET PROJECT 

TERUGBETALINGSCAPACITEIT 

EN KWALITEIT VAN DE 

GELEVERDE WAARBORGEN 

Bron: C. TEYSSEN (2014) 
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5.3 Een korte geschiedenis 
 
Het investeren in eigen vermogen van risicovolle starters dateert naar alle 

waarschijnlijk terug tot het ontstaan van de handel nijverheid. De vorm 

waaronder risicokapitaal vandaag gekenmerkt wordt kent echter pas haar 

oorsprong in het jaar 1946. Banken hanteerden tijdens en na de Tweede 

Wereldoorlog een verstrengd waarborgenbeleid opdat de verleende 

bedragen met zekerheid in zijn geheel konden worden terugbetaald, en de 

bijkomende interest tijdig kon worden afgelost. Veel ondernemers konden 

echter niet aan deze strenge voorwaarden voldoen en hadden, indien zij 

voor een lening bij hun familie en/of vrienden niet terecht konden, dus 

nood aan andere manieren om hun onderneming te financieren (METRICK 

& YASUDA, 2011). 

 

George DORIOT, voormalig generaal in het Amerikaanse leger tijdens 

WOII, ontdekte deze leegte en stichtte, samen met een aantal 

ondernemers en academici, in 1946 een organisatie om aan deze vraag 

tegemoet te komen. Zijn onderneming, die luisterde naar de naam 

American Research and Development Corporation (ARD), ondersteunde 

initieel enkel start-ups die aan militaire technologieën een commerciële 

bestemming wouden geven. Het duurde echter niet lang vooraleer ook 

andere ondernemers bij ARD hun toevlucht konden vinden en DORIOT 

voor een revolutie in de financiële wereld zorgde. ARD investeerde immers 

enkel op lange termijn en in eigen vermogen, en was bereid om op korte 

termijn met verliezen en negatieve cashflows te leven (METRICK & 

YASUDA, 2011). 

 

Een groot deel van zijn uiteindelijke succes had DORIOT te danken aan 

één uitzonderlijke investering. Zo investeerde hij in 1957 net iets minder 

dan zeventig duizend dollar in een klein bedrijfje, genaamd Digital 

Equipment Corporation, en wist op deze investering in 1972, voordat ARD 

verkocht werd aan Textron, een rendement te boeken van maar liefst 

driehonderd-vijf-en-vijftig miljoen dollar, of met andere woorden met een 

rendement van maar liefst vijfhonderd keer de begininvestering (B. FELD 
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& J. MENDELSON, 2011). Dergelijk uitzonderlijke investeringen worden 

ook wel een ‘homerun’ genoemd. “We define ‘investment failure’ as an 

exit (including the closure of the venture) where the investor experiences 

a negative return on investment. ‘Investment homeruns’ are exits where 

the investor receives an IRR on their invested capital of over 100%” (R. 

WILTBANK et al., 2009). 

5.4 Het belang van risicokapitaal 
 

Ondertussen is risicokapitaal voor start-ups uitgegroeid tot een succesvol 

alternatief op het traditionele bankkrediet. Verschillende internationale 

organisaties als Google, Facebook, Apple, Microsoft, Intel, eBay, Yahoo!, 

en nog vele anderen, zijn in hun beginjaren of gedurende hun levensloop 

ooit gefinancierd geweest door risicokapitaal, en mogen zich vandaag tot 

de allergrootsten der aarde rekenen. Ook de Vlaamse overheid heeft het 

belang van een toereikende bron aan risicokapitaal ondertussen weten 

erkennen en is bereid hier de komende jaren actief aan mee te werken.  

 

“We gingen de voorbije jaren door een nooit geziene financieel-

economische crisis. Vandaag is het de uitdaging onze bedrijven sterker uit 

deze crisis te laten komen. Snelgroeiende bedrijven vormen een 

bijzondere hefboom voor een innovatiegedreven en internationaal 

gerichte economie. Deze zogenaamde ‘groeigazellen’ zorgen 

immers voor de creatie van nieuwe jobs en toegevoegde waarde. 

Het stimuleren, coachen en begeleiden van deze groeiondernemingen is 

daarom een belangrijke beleidsprioriteit binnen het Pact 2020, onze 

toekomstvisie op 2020, dat is afgesloten in het kader van Vlaanderen in 

Actie. Het doel is nu om dit groeibeleid de komende jaren verder uit te 

rollen.”, zo bevestigt Kris Peeters, voormalig Minister-President van de 

Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie (BAN Vlaanderen). 

 

Risicokapitaal heeft voor veel bedrijven dus reeds een cruciale rol kunnen 

betekenen, maar kan haar belang in de ondernemingswereld de komende 

decennia nog sterk ontwikkelen. Recente cijfers tonen immers dat maar 

liefst 90% van de start-ups, en meer dan 95% van de KMO’s vandaag nog 
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steeds hun toevlucht zoekt in andere financiële bronnen, in het bijzonder 

in de banklening (DAVIS, 2003). Nochtans is het juist deze kleine groep 

‘groeigazellen’ die, ondanks hun enorme groeipotentieel, erg veel 

moeilijkheden ondervinden om voldoende kapitaal te verweren. 

Gemiddeld genomen nemen deze zeer snel groeiende bedrijven 

maar liefst 70% tot 75% van het totale aantal gecreëerde jobs 

voor hun rekening. Zij zijn dus van levensbelang voor de 

economische groei en ontwikkeling van een land (SANDLER, 2009). 

 

Een groot deel van deze gazellen is vandaag actief in hoogtechnologische 

of biochemische sectoren en wordt typisch gekenmerkt door een zeer 

hoge risicograad en een lange opstartperiode waarin het intellectuele 

vermogen zeer sterk vertegenwoordigd, maar het financiële vermogen 

vaak ontoereikend is (SANDLER, 2009). Daarenboven hangt het succes 

van deze start-ups in grote mate af van een zeer snelle marktpenetratie 

om van een ‘early mover advantage’ te kunnen genieten (DAVILLA et 

al., 2003). Deze theorie, ook wel het ‘first-mover advantage’ (FMA) 

genoemd, wordt door LIEBERMAN en MONTGOMERY (1988) omschreven 

als “the potential for pioneering firms to acquire superior resources and 

capabilities in emerging markets.” Vroege toetreders kunnen volgens hun 

studie een belangrijke voorsprong opbouwen van (1) geografische aard 

(bv: het beschikken over de beste locatie), van (2) technologische aard 

(bv: het beschikken over patenten) of ook van (3) psychologische aard 

(bv: het beschikken over een sterk netwerk en/of gevestigde merknaam). 

 

Hoewel latere studies ook spreken over het ‘first-mover disadvantage’, 

kan een gebrek aan voldoende financiële middelen verhinderen dat  

beloftevolle start-ups enigszins een kans krijgen aangeboden om een 

succesverhaal neer te schrijven. Een beter en sneller financieringsproces, 

dat start-ups op het meest cruciale moment in hun levensfase van 

voldoende startkapitaal kan voorzien, zal met andere woorden significante 

voordelen bieden aan zowel de verschaffers, als aan de ontvangers ervan. 

Daarenboven, en veel belangrijker nog, kan het van cruciaal belang zijn 

voor de algemene welvaart en economische ontwikkeling van een land 

door de creatie van tewerkstelling en ontwikkeling. 
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5.5 Verschillende soorten risicokapitaal 
 

Risicokapitaal kan worden onderverdeeld in twee verschillende soorten: 

enerzijds in formeel risicokapitaal, ook wel ‘venture capital’ genoemd, 

en anderzijds in informeel risicokapitaal, beter bekend als ‘business 

angel financiering’. De hoofdidee voor beide dimensies blijft hetzelfde, 

namelijk de eigen vermogen structuur van ondernemingen met veel 

groeipotentieel financieel én intellectueel verstevigen, met het oog op het 

realiseren van een notabele meerwaarde door middel van een ‘exit’ na 

een periode van enkele jaren. Deze twee dimensies verschillen echter in 

twee belangrijke opzichten van elkaar: (1) de hoedanigheid van de 

investeerder, (2) de rendementseisen en (3) het verschil in de aard en de 

grootte van het type investeringsprojecten. 

5.5.1 Formeel risicokapitaal – ‘venture capital’ 
 
Venture capital, verder VC genoemd, wordt ter beschikking gesteld door 

autonome organisaties, geleid door meerdere VC managers of partners. 

Een VC partner investeert in ondernemingen die op voorhand geselecteerd 

werden aan de hand van een zeer uitvoerig screeningproces, ook wel ‘due 

diligence’ genoemd. FELD en MENDELSON (2011) omschrijven dit proces 

als “the structured process that a company (or a venture firm) pursues 

prior to investing in or acquiring another business. Possible areas for 

inspection include financial records, products, customers, competition, 

marketing and sales practices, management and legal matters.” 

 

Een cluster van verschillende investeringen wordt ook wel een portefeuille 

genoemd, waarvan één VC partner er meestal één of meerdere tot zijn 

beschikking heeft en die zeer strikt worden opgevolgd. Een VC investeert 

niet met eigen financiële middelen, maar is hiervoor afhankelijk van een 

aantal stakeholders: privé-investeerders (waaronder kapitaalkrachtige 

personen en/of organisaties), institutionele fondsen (waaronder pensioen- 

en/of verzekeringsfondsen), overheden en kennisinstellingen. Elk van 

deze partijen stelt een klein deel van hun totale vermogen ter beschikking 

aan het VC fonds, en verwacht hier – zoals eerder besproken onder 8.2.2: 
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Het verwachte rendement – een aanzienlijk rendement op na het einde 

van een vooraf overeengekomen termijn. Investeerders laten zich in de 

keuze tussen verschillende VC fondsen voornamelijk leiden door het 

vertrouwen in de partners en de ‘track-record’ die de VC organisatie kan 

voorleggen. De prestaties van een fonds worden niet beoordeeld op basis 

van elke individuele investering, maar op basis van de algemene prestatie 

van het fonds op het einde van de overeengekomen termijn. Dit geeft 

VC’s enige vorm van spelingsruimte in het tegemoetkomen van deze hoge 

rendementseisen (B. ZIDER, 1998). 

 

Schematisch ziet de werking van de VC sector er dus als volgt uit: 

 

FIG. 11: STRUCTUUR VAN DE VENTURE CAPITAL SECTOR 
 

 
Bron: B. ZIDER, Harvard Business Review, “How Venture Capital Works”, 1998 
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Een VC fonds wordt meestal beheerd door één of meerdere VC partners 

en heeft een levensduur van tussen de zeven en de tien jaren. De VC 

partners investeren het beschikbaar kapitaal gedurende de eerste drie 

jaren, beheren deze investeringsportefeuille voor een periode van drie tot 

maximaal zeven jaar, en beogen tenslotte een maximale meerwaarde te 

creëren door middel van de investering te ‘exitten’. Teneinde een IRR van 

meer dan 20% op jaarbasis te genereren streven VC partners naar een 

ROE van tien maal de initiële kapitaalinjectie per investeringsproject. Dit 

maakt van VC – in combinatie met de bevoorrechte aandelenpositie – een 

zeer dure financieringsmethode. Dit is vergelijkbaar met een bankkrediet 

onderhevig aan een jaarlijks samengestelde interestvoet van 58%. Deze 

zeer hoge ROE is echter noodzakelijk om te beantwoorden aan de strenge 

rendementseisen van kapitaalverschaffers (B. ZIDER, 1998). 

 

FIG. 12: BASISVOORWAARDEN VOOR EEN EXIT 
 

TRADE SALE  

De onderneming moet aantrekkelijk en gemakkelijk te integreren zijn voor de 
koper. Het management moet bijvoorbeeld gemakkelijk te vervangen zijn door 
een team van de koper en de onderneming mag niet teveel contracten of 
allianties hebben met directe concurrenten van de koper. 
 

SECONDARY SALE 

Twee zeer verschillende scenario’s zijn hier mogelijk. In het eerste is de nieuwe 
investeerder ook een VC en blijven de voorwaarden gelijkaardig. In het tweede 
investeert een passievere financiële partner, soms een holding, die het 
potentiële financiële rendement (inclusief dividenden) op lange termijn 
beoordeelt. 
 

MANAGEMENT BUY-OUT (MBO) 

De onderneming moet zoveel mogelijk liquiditeiten genereren om een schuld 
terug te betalen, waarvan het bedrag zo dicht mogelijk bij de verkoopwaarde 
van de onderneming moet liggen. We raden ook aan enkele fiscale 
beperkingen op te nemen. 
 

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) 

De onderneming moet aantrekkelijk zijn voor beursinvesteerders en moet 
idealiter al bekend zijn, beschikken over een goed management team, goede 
corporate governance regels respecteren, een goed zicht hebben op het 
toekomstig bedrijfs- resultaat en een interessante groeimarge. 
 

Bron: S. MANIGART & O. WITMEUR, “Venture Capital Gids In België”, 2011 
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In ruil voor de geleverde inspanningen kunnen partners rekenen op een 

tweeledige vergoeding (enerzijds vast en anderzijds variabel). VC fondsen 

zijn zo gestructureerd dat de VC partners gedurende hun dagelijkse 

bestuursfunctie genieten van een comfortabel inkomen. Langs de éne kant 

verbinden kapitaalverschaffers zich tot het vergoeden van de operationele 

kosten die nodig zijn voor het totale fondsbeheer, hetgeen jaarlijks 

neerkomt op ongeveer twee tot drie procent van het totale 

ingezameld kapitaal. Deze vergoeding, ook wel een ‘management fee’ 

genoemd, staat los van de uiteindelijke prestaties van het fonds en staat 

vast aan het begin van de investeringsperiode, met andere woorden vanaf 

het ogenblik dat het gewenste kapitaal is opgehaald (B. ZIDER, 1998).  

 

Langs de andere kant verbindt de VC partner zich ertoe het toevertrouwde 

kapitaal na afloop van de investeringshorizon terug te betalen alvorens te 

delen in de gecreëerde meerwaarden. Enorme winsten schuilen achter een 

sterke appreciatie van de portfolio. Kapitaalverschaffers hebben recht op 

70% tot 80% van de totaal gecreëerde meerwaarden, terwijl VC partners 

een additionele variabele vergoeding van maar liefst 20% tot 30% 

kunnen opstrijken. De totale vergoeding van VC partners is met andere 

woorden integraal afhankelijk van de grootte van het fonds en de 

meerwaarden die op elk fonds gerealiseerd worden (B. ZIDER, 1998). 

 

TABEL 28: JAARLIJKSE VERGOEDING VAN EEN VC PARTNER (SIMULATIE) 

JAARLIJKSE IRR VAN HET INVESTERINGSPORTFOLIO  
(TOTALE INVESTERINGSHORIZON VAN VIJF JAAR) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

GEMIDDELDE JAARLIJKSE COMPENSATIE (IN MILJOENEN) 
(€ 20.000.000 BEHEERD PER PARTNER) 

0,2 0,6 1,4 2,4 3,8 5,4 

GEMIDDELDE JAARLIJKSE COMPENSATIE (IN MILJOENEN) 
(€ 30.000.000 BEHEERD PER PARTNER) 

0,3 0,9 2,1 3,6 5,5 8,1 

Bron: B. ZIDER, Harvard Business Review, “How Venture Capital Works”, 1998 
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Vanuit het oogpunt van kapitaalverschaffers zijn dit aanvaardbare cijfers. 

VC partners krijgen immers sterke ‘incentives’ aangeboden de portefeuille 

zo optimaal mogelijk te beheren en genereren in ruil daarvoor een zeer 

interessante return voor risicokapitaalverschaffers. Ondernemers dienen 

zich er echter van bewust zijn dat dit ook tot negatieve gevolgen kan 

leiden en op voorhand dus zeer goed na te denken met welke VC een 

overeenkomst te sluiten. Naarmate VC partners immers meer hooi op hun 

vork nemen (en dus meer persoonlijke inkomsten genereren), bestaat er 

het gevaar dat het optimale beheer van de portefeuille hier uiteindelijk 

onder kan lijden. Uit vorige secties bleek immers dat ondernemers gebaat 

zijn bij een actieve participatie van VC partners, hetgeen daarenboven van 

cruciaal belang bleek te zijn bij het verkiezen van risicokapitaal boven 

bankfinanciering.  

 

Onderstaand voorbeeld maakt duidelijk dat de idee van VC partners als 

actieve consultants er in realiteit vaak anders uit ziet. Het takenpakket 

van een VC is doorgaans namelijk zeer uitgebreid: interessante projecten 

identificeren en aantrekken, ondernemers actief bijstaan als klankbord en 

consultant/mentor, de portefeuille optimaal beheren, additionele financiële 

middelen toewijzen aan de meest succesvolle investeringen, interessante 

exit mogelijkheden onderzoeken, et cetera (B. ZIDER, 1998). 

 

 

Voorbeeld: 

Stel dat het tijdschema van elke partner er typisch als volgt uit ziet: 
 

Portfoliogrootte per fonds:    10 ondernemingen 

Totaal te besteden tijd:     2000 uren / werkjaar 

Taakverdeling (procentueel):   Consultant/mentor (40%) 

         Andere bestuurstaken (60%) 

Actieve rol als consultant/mentor:  800 uren / jaar 

         80 uren / bedrijf / jaar 

         <2 uren / bedrijf / week 
 

Bron: B. ZIDER, Harvard Business Review, “How Venture Capital Works”, 1998 
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5.5.2 Informeel risicokapitaal – ‘seed money’ 
 

Vele startende ondernemers komen voor de ontwikkeling van beloftevolle 

ideeën of projecten op een gegeven moment op een punt te staan waar er 

op zoek moet worden gegaan naar een bijkomende kapitaalinjectie om de 

constante groei die nodig is te kunnen blijven realiseren. Vaak kunnen zij 

in de initiële startfase terugvallen op de (soms echter beperkte) steun van 

vrienden en familieleden, ook wel ‘friends, fools & family’ genoemd, maar 

ondervinden zij op een zeker ogenblik moeilijkheden om extra financiële 

middelen aan te trekken, ook bekend als ‘equity gap’ (BAN Vlaanderen). 

 

Langs de ene kant kunnen redenen voor afwijzing bij de bank variëren 

van een te hoge risicograad tot de noodzaak van het verstevigen van de 

eigen vermogen structuur (dit komt echter neer op risicokapitaalinjectie, 

hetgeen niet in het vaarwater van banken ligt). Langs de andere kant 

komen deze ondernemers niet in aanmerking voor venture capital omwille 

van de kleinschaligheid van de investeringen (VC’s investeren doorgaans 

in projecten van minimaal €500.000), waardoor deze ondernemers in een 

soort van vacuüm terecht komen (BAN Vlaanderen). 

 

FIG. 13: FINANCIERINGSBRONNEN IN FUNCTIE VAN MATURITEIT 
 

Bron: S. MANIGART & O. WITMEUR, “Venture Capital Gids In België”, 2011 
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Veel van deze jonge ondernemers hebben een grondige technische kennis 

van hun project, maar missen soms de nodige instrumenten en/of 

contacten om dit succesvol uit te bouwen. Heel wat privé-investeerders 

(vaak vroegere succesvolle ondernemers) zijn echter bereid te investeren 

in de opstart- en vroege groeifase van dergelijke beloftevolle projecten, 

vandaar de term ‘seed money’, of ‘zaaigeld’.  

 

De basisprincipes blijven in grote lijnen hetzelfde als bij het eerder 

omschreven venture capital. De grote VC organisatie die investeert met 

de middelen van externe kapitaalverschaffers wordt in deze situatie echter 

vervangen door een privépersoon die investeert met zijn eigen kapitaal, 

ook wel een ‘business angel’ of ‘angel investor’ genoemd. Zij willen 

met andere woorden niet meer zelf achter het stuur zitten, maar hebben 

de ‘spirit’ in zich om nog actief te blijven in het bedrijfsleven en hun 

kennis en bedrijfservaring ter beschikking te stellen van andere, meestal 

jongere ondernemers (BAN Vlaanderen). 

 

 
 

 
 

 

 

“Business angels (BAs) are private investors who provide risk 
capital to new and growing businesses in which they have no family 
connection.”  
 

 (MASON & HARRISON, 1995) 

 

 

“The term ‘angel investor’ typically describes a wealthy individual 
who acts as an informal venture capitalist, placing his or her own 
money directly into early stage new ventures.”  
 

(R. WILTBANK et al., 2009) 

 

 

“Een business angel is een persoon met een aanzienlijk 
privépatrimonium. Het gaat meestal om een vroeger zeer succesvolle 
ondernemer of voormalig hoger kaderlid, die een (klein) deel van zijn 
patrimonium wil investeren in projecten van ondernemingen waarin 
hij gelooft, waarbij de onderneming kan putten uit zijn ervaring.”  
 

(S. MANIGART & O. WITMEUR, 2011) 

 



 96 

Schematisch ziet de werking van de business angel sector er als volgt uit: 
 

FIG. 14: STRUCTUUR VAN DE BUSINESS ANGEL SECTOR 
 

Bron: C. TEYSSEN, 2014, Interview met Jo Keunen – Coördinator Antenne Hasselt bij BAN Vlaanderen 

 

De meeste business angels kiezen er bewust voor anoniem te blijven om 

te voorkomen overladen te worden met allerhande aanvragen. Langs de 

ene kant is het dus zeer moeilijk voor ondernemers de nodige financiële 

middelen aan te trekken, en langs de andere kant bestaat er het risico dat 

privé-investeerders potentieel zeer interessante projecten ontlopen. BAN 
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Vlaanderen is opgericht in 2004 om een faciliterende rol te spelen en deze 

moeilijkheden voor kapitaalzoekende ondernemers en business angels te 

overbruggen (BAN Vlaanderen). “Bovendien zijn er een aantal business 

angels die gewoonweg niet toekomen aan investeren. Die blijven als het 

ware maagdelijk, en worden ook wel ‘virgin angels’ genoemd. Hoewel zij 

wel graag zouden willen investeren, vinden zij om de één of andere reden 

niet echt hun draai in de projecten die voorbij komen. Vandaar dat BAN 

Vlaanderen het co-investeringsfonds ‘ARK-Angels Activator Fund’ heeft 

opgericht in samenwerking met PMV en ING Bank. Via deze structuur 

kunnen business angels onder een bredere waaier in een fonds stappen. 

In dat geval gebeurt het algemeen beheer van dergelijk investeringsfonds 

door een aangestelde fondsmanager, en niet door de individuele business 

angels die intekenen op het fonds”, verduidelijkt Jo Keunen. 

 

De meeste business angels verkiezen er tenslotte vaak voor om in groep 

in eenzelfde project te investeren. Zulke structuren maken het mogelijk 

de portfolio beter te diversifiëren, of met andere woorden om in meer 

projecten te investeren met eenzelfde hoeveelheid beschikbaar kapitaal. 

Dit bevordert risicospreiding en stelt investeerders in staat een onderlinge 

takenverdeling op te stellen, met als belangrijke voordeel de ondernemer 

zo optimaal mogelijk bij te staan (B. ZIDER, 1998). Deze samenwerking 

wordt ook een ‘business angel syndicaat’ genoemd (BAN Vlaanderen). 

5.5.3 Formeel - VS informeel risicokapitaal 
 

Zowel formeel - als informeel risicokapitaal functioneren vandaag als een 

uitzonderlijk belangrijk financieringsalternatief voor startende en/of snel 

groeiende ondernemers. Hoewel deze twee financieringsmethodes op het 

eerste zicht veel gelijkenissen vertonen, vallen er zowel uit het oogpunt 

van de ondernemer als van de investeerder enkele belangrijke verschillen 

op te merken. Ondanks het feit dat VC partners in staat zijn uitzonderlijke 

meerwaarden te creëren voor zowel de onderneming in zijn geheel als het 

management team, verkiezen ondernemers doorgaans vaak business 

angel financiering boven venture capital (R. FAIRCHILD, 2011). Vandaar 

dat de chemie die ontstaat tussen de twee partijen van cruciaal belang is. 
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“The entrepreneurs’ choice of financier, and the resulting value of the 

venture, is affected by the level of entrepreneur-angel empathy relative to 

the VC’s value-adding abilities. Empathy is an attractive quality, since it 

promotes mutual trust; therefore reducing double-sided moral hazard 

problems in venture development and enhancing the entrepreneur’s (and 

thus the angel’s) expected payoff. Furthermore, empathy means that the 

entrepreneur has a certain feeling for the angel, which further induces him 

to choose the business angel over the VC. We interpret this as a so-called 

‘warm glow feeling’ (R. FAIRCHILD, 2011). 

 

Ondernemers zullen met andere woorden business angel financiering 

verkiezen boven venture capital wanneer er sprake is van een speciale 

persoonlijke band tussen de ondernemer en de business angel. Business 

angels investeren doorgaans immers in projecten die vele malen kleiner 

zijn dan die van een VC. Hierdoor staan business angels vaak dichter bij 

de ondernemer en zijn zij in staat een beter overzicht te behouden over 

het verschillende aantal investeringsprojecten (BAN Vlaanderen).  

 

Vanuit het oogpunt van risicokapitaalverschaffers, langs de andere kant, 

schuilt het grootste verschil achter het feit dat VC’s afhankelijk zijn aan de 

eisen van een aantal stakeholders. “Een VC moet zijn fonds met andere 

woorden beheren in functie van wat zijn stakeholders willen. Deze fondsen 

hebben steeds een op voorhand bepaalde belegginshorizon. Dit betekent 

dat VC’s pas zullen investeren in projecten waarin de volgende twee zaken 

aanwezig zijn: (1) voldoende rendement en (2) exit-mogelijkheden”, legt 

Jo Keunen uit. “Een business angel zal uiteraard ook kijken of deze twee 

zaken aanwezig zijn, laat dat duidelijk zijn. Het verschil is echter dat hij 

misschien alleen maar verantwoording moet afleggen ten opzichte van 

zijn partner. Deze partner zal waarschijnlijk ook een bepaalde visie 

hebben, maar deze zal wellicht ruimer of breder zijn dan die van een VC. 

Als de VC niet na drie, vijf of maximum zeven jaar uit een investering kan 

stappen, zal hij een project zelfs niet overwegen. Bij business angels 

zullen deze eisen echter minder dwingend verlopen”, eindigt Jo Keunen. 
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6 Opportuniteiten voor risicokapitaal 
binnen de Belgische wijnbouwsector? 
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Het onderzoek van deze masterproef was tot hier toe tweeledig. Zo werd, 

langs de ene kant, een blik geworpen door de bril van Belgische 

wijnbouwers, teneinde transparantie te creëren omtrent het financiële 

aspect. Langs de andere kant, volgde een diepgaand onderzoek naar de 

term risicokapitaal, en werden de rendementseisen en beweegredenen 

van risicokapitaalverschaffers in kaart gebracht.  

 

In de laatste stap van dit onderzoek, zal nu de link worden gelegd tussen 

deze twee verschillende onderzoek domeinen. Er zal met andere woorden 

een ampel antwoord worden geformuleerd op de initieel gestelde centrale 

onderzoeksvraag. Deze luidt, ter herhaling, als volgt: 

 

“Is risicokapitaal vandaag een geschikt alternatief om de opstart of 

groei van een Belgisch wijnbouwbedrijf te ondersteunen?” 

 

Vanuit een kritische ooghoek, en op basis van de strikte vraagstelling, lijkt 

het vandaag een zeer moeilijke opgave om risicokapitaalverschaffers te 

stimuleren in Belgische wijnbouw te investeren. De argumenten zijn van 

diverse aard: 

 

De nauwgezette definitie van de term ‘Risicokapitaal’ 

 

Een terugblik op de eerdere bespreking omtrent de rendementseisen van 

risicokapitaalverschaffers, illustreert dat investeerders, onder de strikte 

definitie van risicokapitaal, twee belangrijke eisen naar voren schuiven: 

 

1) Een zo hoog mogelijk rendement 

2) Uitstapmogelijkheden op korte tot middellange termijn 

 

Een terugblik op de financiële analyse van een startend wijnbouwproject, 

belicht de hieronder genoemde eigenschappen van een doorsnee startend 

Belgisch wijnbouwproject: 

 

1) Een zeer laag rendement 

2) De nood aan een lange beleggingshorizon en zeer veel geduld 
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Het vergt met andere woorden weinig uitleg om te begrijpen dat deze 

omschrijvingen dwars op elkaar staan, en te besluiten dat risicokapitaal, 

onder de strikte definitie van het woord, op eerste zicht niet geschikt blijkt 

te zijn voor het financieel ondersteunen van een startend, of groeiend, 

Belgisch wijnbouwbedrijf. 

 

“Binnen het verhaal van risicokapitaal zou het zeer atypisch zijn dat een 

business angel, laat staan een VC, geïnteresseerd zou zijn in projecten als 

wijnbouw. Het principe van risicokapitaal is, zoals eerder gezegd, immers: 

een klein deel van het beschikbaar vermogen te investeren in risicovolle, 

maar beloftevolle projecten. Business angels willen niet permanent in 

een project zitten. Dat is niet de visie die achter een business 

angel zit. Hij wilt ergens instappen, een meerwaarde creëren en er 

dan na een tijdje weer uitstappen. De financiering van een Belgisch 

wijnbouwbedrijf zou je eigenlijk kunnen vergelijken met een investering in 

vastgoed. Je investeert je geld in een project met een laag rendement, 

met tastbare onderliggende waarden. Business angels zullen uiteraard ook 

investeren in dergelijke projecten, laat dat duidelijk zijn, maar niet onder 

de idee van risicokapitaal”, zegt Jo Keunen (BAN Vlaanderen). 

 

Stel bijvoorbeeld, dat een business angel een beschikbaar kapitaal heeft 

van 100, dan zal zijn investeringspatroon er doorgaans als volgt uit zien: 

• Immobiliën : 50 

• Beurs : 30 

• Risicokapitaal : 20  

 

Een investering in wijnbouw is met andere woorden niet uitgesloten, maar 

wel te verstaan onder een andere vorm dan risicokapitaal.  

 

Een premature markt in volle ontwikkeling 

 

Onder de situatie zoals deze vandaag op tafel ligt, werd zojuist bewezen 

dat een investering in Belgische wijnbouw zeer ongewoon zou zijn voor 

risicokapitaalverschaffers. De Belgische wijnbouwsector staat immers nog 
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in haar kinderschoenen. Indien echter gekeken wordt naar Frankrijk, kan 

risicokapitaal wel in deze context bekeken worden.  

 

De voorbije decennia kende de Franse wijnbouwsector een uitzonderlijke 

ontwikkeling. Topkastelen werden overgenomen aan duizelingwekkende 

prijzen, en behoren vandaag toe aan zakenbanken, investeringsfondsen, 

verzekeringsmaatschappijen, en enkele grote namen in de bedrijfswereld. 

“De eigenaar van Château Latour is François Pinault, tevens eigenaar van 

luxemerken als Gucci en Yves Saint Laurent. Haut-Brion, Mouton-

Rothschild en Lafite-Rothschild zijn in handen van bankiers, net zoals 

Haut-Bailly. Lascombes is eigendom van Colony Capital, een Amerikaans 

investeringsfonds. Giscours en du Tertre werden gekocht door Eric Albada 

Jelgersma, Nederlands zakenman uit de voedingsretail. Cantenac-Brown, 

Pichon-Longueville, Pibran, Petit Village en Suduiraut behoren toe aan de 

verzekeringsmultinational AXA. En – jawel – ook een Belg maakt deel uit 

van dit clubje van wijninvesteerders, niet toevallig een van de rijkste: 

Albert Frère (intussen de 80 voorbij). In 1998 kocht hij voor maar liefst 

124,5 miljoen euro Château Cheval Blanc, samen met Bernard Arnault, 

ook al een tycoon uit de zakenwereld, de topman van LVMH, de grootste 

multinational van luxemerken waaronder Dior, Moët, Hennessy, Château 

d'Yquem en Louis Vuitton. Voorheen had Albert Frère al geïnvesteerd – 

samen met de familie Rothschild - in Château Rieussec (geklasseerde cru 

uit Sauternes) en L'Evangile (uit Pomerol)”, vertelt Bruno Vanspauwen.  

 

Als wijnjournalist kreeg Vanspauwen de unieke kans een interview met 

Albert Frère af te leggen. Op de vraag waarom hij in wijn investeerde, 

antwoordde Albert Frère zeer rationeel: "Zoals alle investeringen die wij 

aangeboden krijgen, bekeken wij ook deze investering vanuit het oogpunt 

van de rentabiliteit. Voor mij was het dus zeker geen emotionele 

oprisping, zoals velen zeggen. Als wij investeren in een wijndomein, dan 

hebben wij dat zorgvuldig geselecteerd, het is een belegging zoals een 

andere. Natuurlijk is het risicoprofiel van een wijndomein anders, maar 

het heeft zijn plaats in een gediversifieerde aandelenportefeuille van een 

goede huisvader. Cheval Blanc bestaat al meer dan 150 jaar, en ik wed 

dat het binnen 150 jaar nog altijd bestaat.” 
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“Je hebt vandaag een wijnmarkt in drie versnellingen,” gaat Albert Frère 

verder. “Eerst zijn er de wijnen met een groot volume onderaan de 

prijsladder. Die kunnen best lekker zijn, maar ze lijden onder een 

wereldwijde overproductie, en dus storten de prijzen in. De producenten 

van deze wijnen kennen vandaag grote moeilijkheden. Dan heb je de 

wijnen in het middensegment, tussen tien en twintig euro. Die bieden een 

goede verhouding tussen prijs en kwaliteit, maar hun relatief hoge 

kostprijs laat zelden toe een behoorlijke rentabiliteit te ontwikkelen. Met 

de wijnen uit Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland ligt dat anders, omdat 

zij gemaakt worden door zeer grote internationale groepen. Door hun 

commerciële politiek en marketing slagen zij er wel in om mooie winsten 

te boeken in het middensegment. De derde categorie gaat om wijnen van 

het hoogste prijssegment. Deze wijnen zijn de enige die het echt goed 

doen, en wij concentreren ons bijgevolg op die wijnen." 

 

Wat de toekomst zal brengen voor Belgische wijnbouw, is onzeker. Voor 

organisaties als LRM, blijkt een investering in Belgische wijnbouw, onder 

de vorm van risicokapitaal, vandaag echter nog niet aan de orde: 

 

Nico Vandervelpen, COO bij LRM, omschrijft de taak van LRM als volgt: 

“LRM kan gezien worden als een VC met een zacht kantje. Daar bedoel ik 

mee dat LRM werkt met openbare middelen. Op een bepaald moment 

werden de mijnen gesloten in Limburg, waardoor er 250 miljoen euro 

minder nodig bleek te zijn als oorspronkelijk was gebudgetteerd. Die 250 

miljoen euro zijn in Limburg gebleven en zijn met andere woorden bij LRM 

terecht gekomen (eigenlijk bij een aantal vennootschappen, maar laats 

ons dit nu even vatten onder één koepel als zijnde LRM). Daarnaast is er 

ook heel wat vastgoed, al dan niet vervuild door de mijnen, terecht 

gekomen in deze portefeuille. LRM heeft vervolgens de taak gekregen om 

de mijnen te saneren en met de gronden iets nuttigs te doen, waardoor 

de Limburgse economie opgewerkt kan worden, en tegelijkertijd dit geld 

ook te gebruiken om participaties te nemen in bedrijven. Nu, waar komt 

dat zacht kantje nu kijken… Een pure VC kijkt enkel en alleen naar 

rendement. Die zal met andere woorden altijd gaan voor de zaak waarin 

het hoogste rendement te halen valt. Geld is een schaars goed, dus laat 
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ons zeggen dat als een VC 100 miljoen euro ter beschikking heeft, hij 

deze 100 miljoen zo optimaal mogelijk zal willen beleggen. LRM zal dit 

uiteraard ook doen, laat dat duidelijk zijn, maar zal daarbuiten ook kijken 

naar de maatschappelijke kant van het verhaal (zoals tewerkstelling).”  

 

“Een eventuele interesse van LRM hangt sterk af van de ontwikkelingsfase 

waarin een wijnbouwbedrijf zich bevindt. Indien we bijvoorbeeld spreken 

over een bestaand wijnbouwbedrijf dat enkele percelen wil toevoegen aan 

haar activiteit, zou een achtergestelde lening van toepassing zijn, en zou 

LRM hier ook in geïnteresseerd zijn. In termen van risicokapitaal denk ik 

echter niet dat LRM echt op zoek is naar het financieren van de opstart 

van een wijnbouwbedrijf. Onze domeinen zijn voornamelijk gericht op de 

gezondheidszorg (Health & Care) en technologie. Daarin kan je wijnbouw 

uiteraard moeilijk kaderen. Bovendien zal wijnbouw ook een kleinschaliger 

gegeven blijven om vrij evidente redenen”, voegt Gunter Plevoets, project 

manager bij LRM, daar aan toe. 

 

Er moet sprake zijn van een zekere passie voor wijn 

 

Nico Vandervelpen, Gunter Plevoets en Jo Keunen zijn het er tevens over 

eens dat een investering in Belgische wijnbouw, zoals vandaag aan de 

orde is, is weggelegd voor echte wijnliefhebbers: “er moet sprake zijn van 

een bepaalde passie”. “Als een business angel naar mij toe komt,” voegt 

Jo Keunen toe, “zoek ik steeds naar een bepaalde ‘trigger’, een bepaalde 

insteek die de business angel kan interesseren. Het lange termijn verhaal 

spreekt zeker niet in het voordeel voor wijnbouw in dit geval, tenzij de 

business angel op een bepaald vlak geraakt kan worden, wijn in dit geval. 

Dat zou kunnen, maar als het gaat over rendement en duur, dan ga je 

daarvoor bij business angels toch echt niet terecht kunnen. Een business 

angel zou namelijk veel beter af zijn als hij intekent voor een staatslening 

van rond de acht procent. Je moet eigenlijk echt al iemand vinden die van 

wijn houdt, en ook zelf geïnteresseerd is om in dat wijnbouwverhaal te 

stappen, met andere woorden wijn te gaan verbouwen. Dan moet er dus 

echt sprake zijn van een passie. Maar, dat impliceert dat je voor een stuk 

terug ondernemer wordt, en dat is niet wat business angels nastreven.” 
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7 Gevalstudie: Neerlands Wijnmakerij 
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Roelof Visscher is eigenaar/wijnbouwer van het Nederlandse wijndomein 

Hof Van Twente, en tevens mede-oprichter van Neerlands Wijnmakerij, 

een uniek concept dat wijn produceert voor derden. Wijn maken vraagt, 

naast grote investeringen, heel veel specifieke kennis en ervaring. Voor 

wijngaarden met enkele hectare is het vaak niet rendabel een wijnmakerij 

op te tuigen. Neerlands Wijnmakerij springt hierop in met dit nieuwe 

initiatief. Vorig seizoen leverden vijftien wijngaarden hun druiven reeds 

aan in Bentelo. Bij de uitbreiding van het wijnbouwbedrijf koos Mr. 

Visscher er bewust voor om financiële middelen via privé-investeerders 

aan te wenden.  

 

Het verhaal van de wijnbouwer 

 

“Dit was voor ons echt een dubbele motivatie. Ten eerste is het vandaag 

heel moeilijk om bij banken extra financiële middelen vast te krijgen. Ze 

zijn immers meer bezig met hun interne processen dan met het uitkeren 

van leningen. De waarborgen die zij vragen zijn vaak ook gewoonweg 

onhaalbaar in een verhaal als wijnbouw. Er zijn ook wel een aantal 

mensen die reeds een professioneel leven achter de rug hebben, en wel 

voldoende waarborgen achter de hand hebben om te investeren in een 

wijngaard. Die krijgen dan wel gemakkelijker middelen vrij bij de bank. 

Maar, voor jonge mensen die van nul moeten beginnen, lijkt me dit haast 

onmogelijk. Daarenboven, hadden wij van tevoren reeds een goede band 

met de uiteindelijke kapitaalverstrekkers. We wisten met andere woorden 

met welke mensen we te doen hadden, en we wisten dat zij ook de juiste 

visie hadden om mee te denken aan de ontwikkeling van ons bedrijf.” 

vertelt Roelof Visscher. 

 

Op de vraag of het moeilijk is de inbreng in zijn onderneming te delen met 

een externe partij, antwoordt Mr. Visscher ook positief: “Wij hebben ons 

bedrijf in principe gesplitst”, legt hij uit. “De wijngaard blijft gewoon voor 

onze rekening, en los daarvan hebben we in een gezamenlijke investering 

iets volledig nieuw opgericht, namelijk Neerlands Wijnmakerij. Ja goed, 

het is natuurlijk wel even kijken van hoe je samen waardes en dergelijke 

bepaalt. Dat is wel lastig, maar zolang dat er steeds goede afspraken 
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gemaakt worden, is dat heel goed doenbaar. Zo hebben we duidelijke 

afspraken gemaakt dat de bedrijfsvoering gewoon hier blijft, en hebben 

de privé-investeerders een eerder strategische en adviserende rol,” vertelt 

Mr. Visscher.  

 

De voordelen van het samenwerken met privé-investeerders omschrijft 

Roelof Visscher als volgt: “Eén van de allergrootste voordelen van deze 

manier van financieren is dus dat je samen informatie kan uitwisselen. Je 

ergens naartoe groeien. Daarenboven, is het absoluut ook een voordeel 

dat privé-investeerders niet direct vanaf het begin rente willen hebben. Zij 

zien de samenwerking meer als een investering in het bedrijf, in de hoop 

daar later een mooi rendement op terug te krijgen. Het geld staat met 

andere woorden voor een langere periode vast. Het is natuurlijk van 

uiterst belang om deze discussie in de eerste fase van onderhandelingen 

ruimte te geven, en te weten dat je hierover op dezelfde golflengte zit.” 

 

Het verhaal van de privé-investeerder 

 

Een interview met Gert Jan Voortman en Diana van der Biesen, de privé-

investeerders die, samen met Mr. en Mevr. Visscher, geloven in Neerlands 

Wijnmakerij, belicht de andere zijde van dit verhaal. “Ik ben arbeid- en 

organisatiepsycholoog. Mijn vrouw en ik hebben samen een onderneming 

opgebouwd, met op een gegeven moment bijna zestig mensen in dienst. 

Deze hebben we, in 2002, verkocht aan een groot Amerikaans bedrijf, 

waarna we op zoek waren naar iets nieuws”, vertelt Gert Jan Voortman. 

 

“We wouden echter niet stilzetten,” gaat Mr. Voortman verder. “Mijn beide 

grootvaders hadden een boerderij, dus daar kwam ik vroeger heel veel. 

De passie het natuurlijke aspect, was van het begin dus al aanwezig. We 

hebben dan besloten om samen bij Roelof stage te komen lopen. We 

kwamen met andere woorden helpen op de wijngaard, maar leverden 

gratis uren. Tijdens die periode hebben wij Roelof het hemd van het lijf 

gevraagd”. “In 2006, hebben wij vervolgens zelf onze eerste wijngaard 

aangeplant,” vertelt Diana van der Biezen. “Het is daarbij een bewuste 

keuze geweest om ons enkel te concentreren op de wijngaard. Het 
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wijnmakingsproces vertrouwen wij toe aan Roelof. Dit is namelijk een vak 

apart. Als klant hadden we dus eigenlijk al een bepaalde band met Roelof 

en Ilse. Vervolgens, hebben we samen met Roelof en Ilse beslist, om in te 

stappen in het verhaal van Neerlands Wijnmakerij.”  

 

“Vandaag leveren wij aan één klant, het Nederlands driesterren restaurant 

de Librije, van Jonnie en Thérèse Boer. Dit is, zeg maar, een heel andere 

constructie dan vele andere wijnboeren hanteren. De afnemer is in dit 

geval echt betrokken bij het proces. Zij komen dus ook vaak naar ons, 

proeven samen met ons de wijn, en zo wordt dan uiteindelijk in 

samenspraak beslist welke weg er in moet geslagen worden. Wij zijn in dit 

concept dus op zoek gegaan naar een zakelijkere dienstverleningsvorm  

van een wijnbedrijf. Hier zijn wij eigenlijk ingerold vanuit de gewoonte uit 

ons andere bedrijf. Daar ben je het immers gewend om op voorhand met 

een klant de afspraak te maken, en dan iets op te leveren. Hetzelfde 

principe hebben we hier toegepast, daar waar de meeste wijnboeren eerst 

zelf produceren, en het dan verkopen. Voordat de eerste oogst er af is 

gegaan hadden we het contract afgerond, en dat verloopt heel goed tot nu 

toe. Ons verhaal baseert zich dus op drie disciplines: de wijngaard (wij 

dus), de wijnmakerij, en de restaurateur als aan- en verkoper. En deze 

samenwerking verloopt super,” besluiten Mr. Voortman en Mevr. van der 

Biezen enthousiast. 

 

Op de vraag welke aspecten het meest doorslaggevend waren om als 

investeerder in wijnbouw te stappen, antwoordden zij het volgende: “Als 

investeerder zien wij dit project niet als een echte winstgenerator op korte 

termijn. Het emotionele aspect gaf in dit verhaal dus zeker de doorslag. 

Als je puur naar rendement kijkt, kan je je geld namelijk beter in andere 

zaken beleggen. Op basis van de ervaring van Roelof, hadden we 

uiteraard wel een idee waar we financieel ongeveer naar toe zouden gaan. 

We keken echter ook verder naar de groei, de processen, en de volledige 

ontwikkeling die er om heen zit. Het was dus geen, zeg maar, ‘koude’ 

investering die enkel maar rendement moest opleveren. Er zat veel meer 

bij. Daarenboven hebben wij ook een belang in het bedrijf. Dan ga je dus 
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echt investeren op de lange termijn, want dan weet je dat je daar op voor 

een langere periode bij betrokken zal zijn.  

 

“Puur en alleen een wijngaard, daar geloofden wij echter minder in. Wij 

zijn daarom ook op zoek gegaan naar andere vormen, naar een concept 

waarin wij konden diversifiëren. Om terug te komen tot het structurele 

aspect van deze overeenkomst: wij hebben geen meerderheidsbelang. 

Geen van beide partijen heeft dat, om daar duidelijk in te zijn. Maar we 

hebben op voorhand wel duidelijke afspraken gemaakt over hoe we met 

beslissingen om gaan, zodat wij dus niet alleen maar een partij zijn die 

erbij hangt. We hebben, met andere woorden, activiteiten benoemd, 

waarbij we allebei betrokken zijn. Wij fungeren vooral als sparringpartner, 

denken mee over nieuwe ontwikkelingen, et cetera. Natuurlijk doen we dit 

ook terugkijkend naar de bedrijfsvoering, om te kijken of daar op 

hoofdlijnen nog dingen te verbeteren zijn. De idee dat we veel meer 

genoegen zouden krijgen uit een investering waar we echt bij betrokken 

zijn, was de hoofdgedachte achter deze investering. De kennis die we 

hebben opgedaan in ons vorige bedrijfsleven kunnen we ter beschikking 

stellen van het bedrijf, en stelt ons samen in staat op lange termijn 

ergens naartoe te groeien,” concluderen Gert Jan Voortman en Diana van 

der Biezen. 
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De financiële analyse, deel één van deze masterproef, toont aan dat de 

opstart van een wijnbouwbedrijf van meet af aan zeer brede schouders 

vereist. Hoewel kan gezegd worden dat de Belgische wijnbouwsector 

vandaag nog in haar kinderschoenen staat, zijn een aantal wijnbouwers er 

reeds in geslaagd deze passie om te vormen tot een rendabele activiteit. 

Iedere wijnbouwer heeft zich echter gedwongen neer te leggen bij de wil 

van Moeder Natuur, waardoor de jaarlijkse opbrengst gekenmerkt wordt 

door een zeer grote mate van onzekerheid.  

 

Het gemiddeld jaarlijks rendement dat een investeerder van een Belgische 

wijnbouwexploitatie mag verwachten, is vandaag echter nog niet om voor 

warm te lopen. Nochtans, zijn de beweegredenen van de geïnterviewde 

wijnbouwers veelvuldig. Het kan gaan om een uit de hand gelopen hobby, 

de verwezenlijking van een lange droom, een belegging op lange termijn, 

het aanwenden van een nieuwe activiteit, et cetera. Gedreven door een 

grenzeloze passie voor het vak, en vastberaden geloof in de toekomst van 

Belgische wijnbouw lijkt deze nieuwe oogst wijnbouwers hun droom alvast 

nog lang niet op te willen geven. 

 

In het tweede deel van deze masterproef werd een uitvoerige beschrijving 

gegeven van de term ‘risicokapitaal’, en werd er een onderscheid gemaakt 

tussen ‘Venture Capital’ en ‘business angels’. Buiten het verschaffen van  

financiële middelen, staan zij de ondernemer ook bij als mentor/coach. Er 

wordt daarom ook gesproken over ‘slim geld’. Risicokapitaalverschaffers 

stappen, als het ware, mee in het verhaal van de ondernemer, onder de 

vorm van een aandelenparticipatie. Zij beogen, door middel van een 

actieve participatie in de strategische bedrijfsvoering, op middellange of 

korte termijn significante meerwaarden te boeken. Op het ogenblik dat er 

voldoende meerwaarden gecreëerd zijn, zullen zij doormiddel van verkoop 

van de aandelenparticipatie, de investering verlaten, of ‘exitten’.  

 

Tenslotte, werd de link gelegd tussen wijnbouw en risicokapitaal. Op basis 

van diverse argumenten, kon worden geconcludeerd dat een investering 

in Belgische wijnbouw, volgens strikte definitie van de term ‘risicokapitaal’ 

en zoals de situatie vandaag op tafel ligt, vandaag nog niet aan de orde is. 
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Het zeer jonge aspect van de Belgische wijnbouwsector en de omvangrijke 

investeringstermijn die de opstart van een wijnbouwbedrijf noodzakelijk 

maakt, behoren tot de hoofdredenen. Risicokapitaalverschaffers wenden 

echter maar een klein deel van hun vermogen aan voor het ondersteunen 

van zeer risicovolle, maar beloftevolle ondernemingen. Buiten het kader 

van risicokapitaal, zouden privépersonen eventueel met andere woorden 

eventueel wel geïnteresseerd kunnen zijn in het investeren in Belgische 

wijnbouw. De gevalstudie verschafte een praktijkvoorbeeld, en toonde aan 

dat zowel wijnbouwers als investeerders van zeer interessante voordelen 

kunnen genieten. Naarmate de Belgische wijnbouwsector in de toekomst 

verder zal evolueren, en als het ware aan maturiteit zal winnen, zou 

risicokapitaal eventueel wel succesvol aangewend kunnen worden. Wat de 

toekomst zal brengen voor Belgische wijnbouw, valt voorlopig echter af te 

wachten. Het staat echter vast dat er in België enorme opportuniteiten te 

vinden zijn op vlak van wijnbouw. 

 

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of andere alternatieven, zoals 

onder andere ‘crowdfunding’, interessante meerwaarden kunnen bieden 

voor de Belgische wijnbouwsector. Het opnemen van deze discussie in 

deze masterproef bleek immers te omslachtig. Daarenboven, kwam uit de 

gesprekken met LRM naar boven dat, vanuit hun standpunt, verwacht 

wordt dat de overheid, of de provincies, in eerste instantie een trekkende 

rol dient/dienen te spelen om de ontwikkeling van het wijnbouwverhaal in 

België te ondersteunen. Verder onderzoek is dus aangewezen naar de 

bereidheid en mogelijkheden van de Belgische staat in dit verhaal.  

 

Tot slot dient nogmaals bemerkt te worden dat de financiële analyse een 

globaal beeld trachtte te scheppen omtrent de financiële toestand van een 

doorsnee startend wijnbouwbedrijf in België. Het trekken van algemene 

conclusies behoeft met andere woorden de nodige voorzichtigheid. Een 

toekomstige terugkoppeling naar de prestaties en haalbaarheid van zopas 

gestarte wijnbouwprojecten kan in een volgende studie van interessante 

meerwaarde zijn.  
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Bijlage A - Kostprijs Verkochte Goederen (KVG)

(M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité économique rentable?, p. 125)

KOSTEN

 1.     PRODUCTIE

 2.     BOTTELEN

 3.     STOCKAGE

 4.     VERKOOP & BEHEER

 SUBTOTAAL (per ha.)

 TOTAAL (10 ha.)

KOSTEN

 1.     PRODUCTIE

 2.     BOTTELEN

 3.     STOCKAGE

 4.     VERKOOP & BEHEER

 SUBTOTAAL (per ha.)

 TOTAAL (10 ha.)

Jaar 19

 8.628,0 €  8.628,0 €  8.628 €  8.558,0 €

 2.284,7 €  2.498,5 €  13.775,1 €  10.894,9 €  11.019,9 €

 30.886,0 €  37.524,0 €  162.315,0 €  237.541,0 €  287.000,0 €

 148,9 €  148,9 €  168,9 €  182,4 €  182,4 €

 655,0 €  1.105,0 €  2.287,5 €  8.327,8 €

 323.858,0 €

KOSTPRIJS VERKOCHTE GOEDEREN (KVG) - TOTAAL

 323.140,0 €  324.429,0 €  308.488,0 €  307.388,0 €  307.147,0 €  315.731,0 €  315.490,0 €  315.490,0 €  314.502,0 €

Jaar 11 Jaar 12 Jaar 13 Jaar 14 Jaar 15 Jaar 16 Jaar 17 Jaar 18

 8.558,0 €

 182,4 €  182,4 €  182,4 €  182,4 €

 11.009,2 €

KOSTPRIJS VERKOCHTE GOEDEREN (KVG) - TOTAAL

0 € 0 € 0 €  4.349,0 €  6.488,5 €

Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9

 11.113,6 €  11.053,6 €  11.029,6 €  11.029,6 €

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5Jaar 1

 327.404,0 €  328.071,0 €

Jaar 10

 11.029,6 €

 8.628,0 €

 182,4 €

 12.000,7 €  12.448,7 €  12.916,5 €  12.900,4 €  12.967,1 €

 8.628,0 €  8.628,0 €  8.628,0 €  8.628,0 €

 182,4 €  182,4 €  182,4 €  182,4 €

 3.088,6 €  3.752,4 €  16.231,5 €  23.754,1 €  28.700,0 €

Jaar 20

 10.544,6 €  10.439,6 €  8.745,2 €  8.745,2 €  8.745,2 €  8.835,2 €  8.835,2 €  8.835,2 €  8.835,2 €  8.835,2 €

 31.924,7 €  32.312,7 €  32.756,5 €  32.740,4 €  32.807,1 €

 319.247,0 €  323.127,0 €  327.565,0 €

 182,4 €  182,4 €  182,4 €  182,4 €  182,4 €  182,4 €

 8.558 €  8.558,0 €  8.558 €  8.558,0 €  8.558 €

 14.810,2 €

 32.314,0 €  32.442,9 €  30.848,8 €  30.738,8 €  30.714,7 €  31.573,1 €  31.549,0 €  31.549,0 €  31.450,2 €  32.385,8 €

 12.959,0 €  13.192,9 €  13.293,2 €  13.253,2 €  13.229,1 €  13.997,5 €  13.973,4 €  13.973,4 €  13.874,6 €



(M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité économique rentable?, p. 125)

*   Studie HIGUET voor gedetailleerde cijfers

 JAARPRODUCTIE (# FLESSEN)

      STILLE WIJN (2/3)

      MOUSSERENDE WIJN (1/3)

 KVG TOTAAL

      STILLE WIJN *

      MOUSSERENDE WIJN *

 KVG PER FLES

      STILLE WIJN

      MOUSSERENDE WIJN

 JAARPRODUCTIE (# FLESSEN)

      STILLE WIJN (2/3)

      MOUSSERENDE WIJN (1/3)

 KVG TOTAAL

      STILLE WIJN *

      MOUSSERENDE WIJN *

 KVG PER FLES

      STILLE WIJN

      MOUSSERENDE WIJN

KOSTPRIJS VERKOCHTE GOEDEREN (KVG) - PER FLES

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10

66000

0 0 0 22000 33000 44000 44000 44000 44000 44000

0 0 0 33000 49500 66000 66000 66000 66000

22000

30.886,0 € 37.524,0 € 162.315,0 € 237.541,0 € 287.000,0 € 319.247,0 € 323.127,0 € 327.565,0 € 327.404,0 € 328.071,0 €

0 0 0 11000 16500 22000 22000 22000 22000

202.141,0 €

10.295,3 € 12.508,0 € 54.105,0 € 87.467,0 € 108.097,0 € 122.989,0 € 124.282,0 € 125.761,0 € 125.708,0 €

20.590,7 € 25.016,0 € 108.210,0 € 150.074,0 € 178.903,0 € 196.258,0 € 198.845,0 € 201.804,0 € 201.696,0 €

5,71 € 5,72 €

125.930,0 €

/ / / 7,95 € 6,55 € 5,59 € 5,65 € 5,72 €

4,96 € 4,97 €

/ / / 6,82 € 5,42 € 4,46 € 4,52 € 4,59 €

/ / /

44000 44000

Jaar 19 Jaar 20

66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000

Jaar 11 Jaar 12 Jaar 13 Jaar 14 Jaar 15 Jaar 16 Jaar 17 Jaar 18

7,20 € 5,80 € 4,84 € 4,90 € 4,96 €

4,58 € 4,59 €

KOSTPRIJS VERKOCHTE GOEDEREN (KVG) - PER FLES

323.140,0 € 324.429,0 € 308.488,0 € 307.388,0 € 307.147,0 € 315.731,0 € 315.490,0 €

22000 22000

44000 44000

22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000

66000 66000

315.490,0 € 314.502,0 € 323.858,0 €

198.854,0 € 199.713,0 € 189.085,5 € 188.352,5 € 188.191,0 € 193.914,5 € 193.753,0 € 193.753,0 € 193.094,5 € 199.332,0 €

44000 44000 44000 44000 44000 44000

124.526,0 €

4,90 € 4,92 € 4,67 € 4,66 € 4,65 € 4,78 € 4,78 € 4,78 € 4,77 € 4,91 €

124.286,0 € 124.716,0 € 119.402,5 € 119.035,5 € 118.956,0 € 121.816,5 € 121.737,0 € 121.737,0 € 121.407,5 €

5,66 €

4,40 € 4,39 € 4,53 €

5,65 € 5,67 € 5,43 € 5,41 € 5,41 € 5,54 € 5,53 €

4,52 € 4,54 € 4,30 € 4,28 € 4,28 € 4,41 € 4,40 €

5,53 € 5,52 €



Bijlage B - Omzet

(M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité économique rentable?, p.132)

 KVG (PER FLES)

 VERKOOP OP HET DOMEIN

      VERKOOPPRIJS (Inc. BTW)

      VERKOOPPRIJS (Exc. BTW)

 NETTOMARGE (DOMEIN)

 VERKOOP VIA TUSSENHANDEL

      VERKOOPPRIJS (Exc. BTW)

 NETTOMARGE (TUSSENHANDEL)

 KVG (PER FLES)

 VERKOOP OP HET DOMEIN

      VERKOOPPRIJS (Inc. BTW)

      VERKOOPPRIJS (Exc. BTW)

 NETTOMARGE (DOMEIN)

 VERKOOP VIA TUSSENHANDEL

      VERKOOPPRIJS (Exc. BTW)

 NETTOMARGE (TUSSENHANDEL)

 GEMIDDELDE NETTOMARGE 2,06 €/ / / -0,50 € 0,90 € 1,86 € 1,80 € 2,07 € 2,07 €

8,34 €

/ / / -0,02 € 1,38 € 2,34 € 2,28 € 2,62 € 2,62 € 2,61 €

/ / / 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 8,34 € 8,34 €

4,69 €/ / / 1,97 € 3,37 € 4,33 € 4,27 € 4,70 € 4,70 €

12,60 €

/ / / 9,92 € 9,92 € 9,92 € 9,92 € 10,42 € 10,42 € 10,42 €

/ / / 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,60 € 12,60 €

5,72 €/ / / 7,95 € 6,55 € 5,59 € 5,65 € 5,72 € 5,71 €

1,91 €

/ / / -1,86 € -0,46 € 0,50 € 0,44 € 0,62 € 0,62 € 0,61 €

/ / / -0,62 € 0,78 € 1,74 € 1,68 € 1,92 € 1,92 €

/ / / 4,96 € 4,96 € 4,96 € 4,96 € 5,20 € 5,20 € 5,20 €

7,88 €

/ / / 6,82 € 5,42 € 4,46 € 4,52 € 4,59 € 4,58 € 4,59 €

/ / / 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,88 € 7,88 €

6,51 €

 MOUSSERENDE WIJN

NETTOMARGE PER FLES

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10

 STILLE WIJN

/ / / 6,20 € 6,20 € 6,20 € 6,20 € 6,51 € 6,51 €



Bijlage B - Omzet

(M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité économique rentable?, p.133)

 KVG (PER FLES)

 VERKOOP OP HET DOMEIN

      VERKOOPPRIJS (Inc. BTW)

      VERKOOPPRIJS (Exc. BTW)

 NETTOMARGE (DOMEIN)

 VERKOOP VIA TUSSENHANDEL

      VERKOOPPRIJS (Exc. BTW)

 NETTOMARGE (TUSSENHANDEL)

 KVG (PER FLES)

 VERKOOP OP HET DOMEIN

      VERKOOPPRIJS (Inc. BTW)

      VERKOOPPRIJS (Exc. BTW)

 NETTOMARGE (DOMEIN)

 VERKOOP VIA TUSSENHANDEL

      VERKOOPPRIJS (Exc. BTW)

 NETTOMARGE (TUSSENHANDEL)

 GEMIDDELDE NETTOMARGE

NETTOMARGE PER FLES

Jaar 11 Jaar 12 Jaar 13 Jaar 14 Jaar 15 Jaar 16 Jaar 17 Jaar 18 Jaar 19 Jaar 20

 STILLE WIJN

4,52 € 4,54 € 4,30 € 4,28 € 4,28 € 4,41 € 4,40 € 4,40 € 4,39 € 4,53 €

7,88 € 8,03 € 8,03 € 8,03 € 8,03 € 8,19 € 8,19 € 8,19 € 8,19 € 8,19 €

6,51 € 6,64 € 6,64 € 6,64 € 6,64 € 6,77 € 6,77 € 6,77 € 6,77 € 6,77 €

1,99 € 2,10 € 2,34 € 2,36 € 2,36 € 2,37 € 2,37 € 2,37 € 2,38 € 2,24 €

5,20 € 5,31 € 5,31 € 5,31 € 5,31 € 5,41 € 5,41 € 5,41 € 5,41 € 5,41 €

0,68 € 0,77 € 1,01 € 1,03 € 1,03 € 1,01 € 1,01 € 1,01 € 1,03 € 0,88 €

 MOUSSERENDE WIJN

5,65 € 5,67 € 5,43 € 5,41 € 5,41 € 5,54 € 5,53 € 5,53 € 5,52 € 5,66 €

12,60 € 12,85 € 12,85 € 12,85 € 12,85 € 13,11 € 13,11 € 13,11 € 13,11 € 13,11 €

10,42 € 10,62 € 10,62 € 10,62 € 10,62 € 10,84 € 10,84 € 10,84 € 10,84 € 10,84 €

4,77 € 4,95 € 5,20 € 5,21 € 5,22 € 5,30 € 5,30 € 5,30 € 5,32 € 5,17 €

8,34 € 8,49 € 8,49 € 8,49 € 8,49 € 8,67 € 8,67 € 8,67 € 8,67 € 8,67 €

2,69 € 2,82 € 3,07 € 3,08 € 3,09 € 3,13 € 3,13 €

2,53 € 2,55 € 2,41 €

3,13 € 3,15 € 3,00 €

2,13 € 2,25 € 2,50 € 2,51 € 2,52 € 2,53 € 2,53 €



(M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité économique rentable?, p.130)
*     Gebudgetteerd wijngaardtoerisme: forfait van 5€ per bezoek + degustatie (volgens HIGUET marktgemiddelde)

 JAARPRODUCTIE (# FLESSEN)

      DEGUSTATIE (# FLESSEN)

      VERKOOP (# FLESSEN)

            STILLE WIJN

                % OP DOMEIN

                Prijs (Ex. BTW)

                % TUSSENHANDEL

                Prijs (Ex. BTW)

            MOUSSERENDE WIJN

                % OP DOMEIN

                Prijs (Ex. BTW)

                % TUSSENHANDEL

                Prijs (Ex. BTW)

      EINDSTOCK (# FLESSEN)

 OMZET VERKOPEN

            STILLE WIJN

            MOUSSERENDE WIJN

 OMZET WIJNTOERISME *

 TOTALE OMZET (10 ha.)

 TOTALE OMZET (per ha.)

60%

24.167 35.167 40.500 40.167 40.000 40.0009.3330 0 0

0% 0% 0% 50% 50%

446.108 €

0 € 0 € 0 € 9.972 € 25.466 € 36.512 € 41.867 € 44.790 € 44.611 € 44.611 €

0 € 0 € 0 € 99.719 € 254.665 € 365.119 € 418.673 € 447.904 € 446.108 €

15.000 €

0 € 0 € 0 € 41.652 € 107.850 € 156.940 € 180.741 € 192.499 € 191.700 €

0 € 0 € 0 € 6.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 15.000 € 15.000 €

191.700 €

OMZET

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10

66.000

0 0 0 2.500 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000

0 0 0 33.000 49.500 66.000 66.000 66.000 66.000

60.000

/ / / 6,20 € 6,20 € 6,20 € 6,20 € 6,51 € 6,51 € 6,51 €

0 0 0 14.000 36.250 52.750 60.750 60.250 60.000

50% 50% 60% 60%

0 € 0 € 0 € 225.931 €

0 € 0 € 0 € 93.719 € 242.665 € 353.119 € 406.673 €

52.066 € 134.815 € 196.179 €

40%

/ / / 4,96 €

0 0 4.667 12.083 17.583 20.250 20.083

4,96 € 4,96 € 4,96 € 5,20 € 5,20 € 5,20 €

0

0% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 40% 40%

20.000

7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 8,34 € 8,34 € 8,34 €

60% 60% 60%

9,92 € 9,92 € 9,92 € 10,42 € 10,42 € 10,42 €

50% 50% 50% 40%

/ / / 9,92 €

0 0 0 16.500

/ / /

20.000

0% 0% 0%

0% 0% 0% 50% 50% 50% 50%

50% 40% 40%

240.406 € 239.408 € 239.408 €

24.750 33.000 33.250 33.000 33.000 33.000

432.904 € 431.108 € 431.108 €



(M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité économique rentable?, p.131)

 JAARPRODUCTIE (# FLESSEN)

      DEGUSTATIE (# FLESSEN)

      VERKOOP (# FLESSEN)

            STILLE WIJN

                % OP DOMEIN

                Prijs (Ex. BTW)

                % TUSSENHANDEL

                Prijs (Ex. BTW)

            MOUSSERENDE WIJN

                % OP DOMEIN

                Prijs (Ex. BTW)

                % TUSSENHANDEL

                Prijs (Ex. BTW)

      EINDSTOCK (# FLESSEN)

 OMZET VERKOPEN

            STILLE WIJN

            MOUSSERENDE WIJN

 OMZET WIJNTOERISME

 TOTALE OMZET (10 ha.)

 TOTALE OMZET (per ha.)

60% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 70%

6,51 € 6,64 € 6,64 € 6,64 € 6,64 € 6,77 €

47.129 € 47.129 € 46.751 € 48.155 €

6,77 € 6,77 € 6,77 € 6,77 €

35% 35%

44.521 € 46.173 € 46.081 € 46.081 € 45.803 € 47.412 €

40% 35% 35% 35% 35% 35%

467.507 € 481.554 €

35% 30%

471.286 € 471.286 €

5,41 € 5,41 € 5,41 € 5,41 €

33.000 € 33.000 € 33.000 € 50.000 €

65% 65% 65% 70%

10,84 €

445.210 € 461.731 € 460.805 € 460.805 € 458.027 € 474.120 €

60% 65% 65% 65% 65% 65%

33.000

15.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 33.000 €

243.492 € 243.492 €

33.125 33.000 33.000 33.000 33.375

5,20 € 5,31 € 5,31 € 5,31 € 5,31 € 5,41 €

10,42 € 10,62 € 10,62 € 10,62 € 10,62 € 10,84 €

8,49 € 8,49 € 8,49 € 8,67 €

33.000

193.114 € 191.799 €

10,84 € 10,84 €

40% 35% 35% 35% 35% 35%

191.301 € 196.325 € 195.913 € 195.913 € 194.679 € 196.053 € 194.794 € 194.794 €

35% 35% 35% 30%

8,34 € 8,49 €

241.393 € 239.755 €

8,67 € 8,67 € 8,67 € 8,67 €

238.909 € 245.406 € 244.892 € 244.892 € 243.348 € 245.066 €

434.507 € 431.554 €430.210 € 441.731 € 440.805 € 440.805 € 438.027 € 441.120 € 438.286 € 438.286 €

33.500 33.00033.000

19.333 19.333 19.167 18.83319.958 19.875 19.833 19.833 19.708 19.458

10,84 €

38.333 37.66739.917 39.750 39.667 39.667 39.417 38.917 38.667 38.667

58.000 58.000 57.500 56.50059.875 59.625 59.500 59.500 59.125 58.375

8.000 10.0006.000 6.500 6.500 6.500 6.500 8.000 8.000 8.000

66.000 66.000 66.000 66.00066.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000

Jaar 19 Jaar 20

OMZET

Jaar 11 Jaar 12 Jaar 13 Jaar 14 Jaar 15 Jaar 16 Jaar 17 Jaar 18



(M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité économique rentable?, p.138)
*     Deze activa post bevat meststoffen ter voorbereiding van de aanplant

 VASTE ACTIVA

 1.  OPRICHTINGSKOSTEN

 2.  IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

 3.  MATERIËLE VASTE ACTIVA

       A.  TERREINEN EN GEBOUWEN

             AANPLANT WIJNGAARD

       B.   INSTALLATIES EN MACHINES

       C.  MEUBILAIR EN ROLLEND MAT.

       D.  LEASING EN SOORTG. RECHT

       E.  OVERIGE MVA

       F.  ACTIVA IN AANBOUW

 4.  FINANCIËLE VASTE ACTIVA

 VLOTTENDE ACTIVA

 5.  VORDERINGEN > 1 j.

       A.  HANDELSVORDERINGEN

       B.   OVERIGE VORDERINGEN

 6.  VOORRADEN EN BIU

       A.   VOORRADEN

       B.   BESTELLING IN UITVOERING

       C.  VOORSCHOTTEN OP TEELT *

 7.  VORDERINGEN < 1 j.

       A.   HANDELSVORDERINGEN

       B.    OVERIGE VORDERINGEN

 8.  GELDBELEGGINGEN

 9.  OVERLOPENDE REKENINGEN

10. LIQUIDE MIDDELEN

 TOTAAL VAN DE ACTIVA 1.041.655 €

577.463 €

1.144.350 € 1.082.062 € 894.983 € 724.080 € 666.982 € 688.090 € 758.872 € 854.445 € 948.384 €

0 €

617.494 € 503.135 € 287.171 € 42.996 € 3.034 € 57.501 € 173.334 € 295.888 € 437.882 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

22.900 € 50.950 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

164.036 €

0 € 0 € 0 € 110.455 € 143.500 € 159.624 € 162.788 € 163.783 € 163.703 € 164.036 €

22.900 € 50.950 € 0 € 110.455 € 143.500 € 159.624 € 162.788 € 163.783 € 163.703 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

741.499 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

640.394 € 554.085 € 287.171 € 153.451 € 146.534 € 217.125 € 336.122 € 459.671 € 601.585 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

24.560 €

0 € 0 € 16.000 € 16.933 € 11.867 € 6.800 € 2.400 € 18.000 € 13.600 € 10.533 €

43.650 € 50.650 € 141.455 € 130.310 € 112.165 € 94.020 € 76.475 € 59.170 € 41.865 €

146.990 €

228.625 € 255.445 € 238.274 € 221.102 € 203.931 € 186.759 € 169.588 € 152.416 € 135.245 € 118.073 €

228.881 € 219.782 € 210.683 € 201.584 € 192.485 € 183.386 € 174.287 € 165.188 € 156.089 €

0 €

501.156 € 525.877 € 606.412 € 569.929 € 520.448 € 470.965 € 422.750 € 394.774 € 346.799 € 300.156 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

300.156 €

2.800 € 2.100 € 1.400 € 700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

503.956 € 527.977 € 607.812 € 570.629 € 520.448 € 470.965 € 422.750 € 394.774 € 346.799 €

BALANSOVERZICHT - ACTIVA

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10



(M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité économique rentable?, p.139)
*     Deze activa post bevat meststoffen ter voorbereiding van de aanplant

 VASTE ACTIVA

 1.  OPRICHTINGSKOSTEN

 2.  IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

 3.  MATERIËLE VASTE ACTIVA

       A.  TERREINEN EN GEBOUWEN

             AANPLANT WIJNGAARD

       B.   INSTALLATIES EN MACHINES

       C.  MEUBILAIR EN ROLLEND MAT.

       D.  LEASING EN SOORTG. RECHT

       E.  OVERIGE MVA

       F.  ACTIVA IN AANBOUW

 4.  FINANCIËLE VASTE ACTIVA

 VLOTTENDE ACTIVA

 5.  VORDERINGEN > 1 j.

       A.  HANDELSVORDERINGEN

       B.   OVERIGE VORDERINGEN

 6.  VOORRADEN EN BIU

       A.   VOORRADEN

       B.   BESTELLING IN UITVOERING

       C.  VOORSCHOTTEN OP TEELT *

 7.  VORDERINGEN < 1 j.

       A.   HANDELSVORDERINGEN

       B.    OVERIGE VORDERINGEN

 8.  GELDBELEGGINGEN

 9.  OVERLOPENDE REKENINGEN

10. LIQUIDE MIDDELEN

 TOTAAL VAN DE ACTIVA 1.817.977 €

1.534.974 €

1.117.383 € 1.186.400 € 1.265.031 € 1.344.077 € 1.421.114 € 1.502.757 € 1.582.321 € 1.661.492 € 1.738.409 €

0 €

698.836 € 810.563 € 815.947 € 923.222 € 1.026.316 € 1.131.761 € 1.239.792 € 1.327.311 € 1.430.020 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

161.929 €

162.182 € 162.215 € 154.243 € 153.695 € 155.319 € 157.865 € 157.745 € 157.745 € 159.634 € 161.929 €

162.182 € 162.215 € 154.243 € 153.695 € 155.319 € 157.865 € 157.745 € 157.745 € 159.634 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1.696.903 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

861.018 € 972.778 € 970.190 € 1.076.917 € 1.181.635 € 1.289.626 € 1.397.537 € 1.485.056 € 1.589.654 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

18.000 €

5.467 € 400 € 16.000 € 12.000 € 8.000 € 5.333 € 667 € 16.000 € 12.000 € 8.000 €

12.105 € 700 € 81.000 € 72.000 € 63.000 € 54.000 € 45.000 € 36.000 € 27.000 €

56.000 €

100.902 € 83.730 € 78.148 € 72.566 € 66.984 € 61.402 € 55.820 € 50.238 € 44.656 € 39.074 €

137.891 € 128.792 € 119.693 € 110.594 € 101.495 € 92.396 € 83.297 € 74.198 € 65.099 €

0 €

256.365 € 213.622 € 294.841 € 267.160 € 239.479 € 213.131 € 184.784 € 176.436 € 148.755 € 121.074 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

121.074 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

256.365 € 213.622 € 294.841 € 267.160 € 239.479 € 213.131 € 184.784 € 176.436 € 148.755 €

BALANSOVERZICHT - ACTIVA

Jaar 11 Jaar 12 Jaar 13 Jaar 14 Jaar 15 Jaar 16 Jaar 17 Jaar 18 Jaar 19 Jaar 20



Bijlage C - Balansoverzicht

(M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité économique rentable?, p.140)

 EIGEN VERMOGEN

 1.  KAPITAAL

       A.   GEPLAATST KAPITAAL

       B.   NIET-OPGEVR. KAPITAAL

 2.  UITGIFTEPREMIES

 3.  HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

 4.  RESERVES

       A.  WETTELIJKE RESERVES

       B.   ONBESCHIKBARE RESERVES

       C.  BELASTINGVRIJE RESERVES

       D.  BESCHIKBARE RESERVES

 5.  OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES

 6.  KAPITAALSUBSIDIES

 VREEMD VERMOGEN

 7.  SCHULDEN > 1 j.

       A.  FINANCIËLE SCHULDEN

       B.   HANDELSSCHULDEN

       D.   OVERIGE SCHULDEN

 8.  SCHULDEN < 1 j.

       A.   SCH. >1j. DIE VERVALLEN

       B.    FINANCIËLE SCHULDEN

       C.   HANDELSSCHULDEN

       D.   SCHULDEN MBT BELASTINGEN

       E.   SCHULDEN MBT LONEN

       F.   OVERIGE SCHULDEN

 9.  OVERLOPENDE REKENINGEN

 TOTAAL VAN DE PASSIVA

900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

217.188 € 204.041 € 190.153 € 175.482 €

13.888 € 14.671 €

14.671 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

282.571 € 273.112 € 263.120 € 252.564 € 241.413 € 229.633 €

900.000 € 900.000 € 900.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.613 €

217.188 € 204.041 € 190.153 €

16.496 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

758.871 € 854.445 € 948.383 €

0 €

217.188 € 204.041 €

0 €0 €0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

1.041.655 €

5.741 € 11.142 € 16.496 € 21.854 €

0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

12.445 € 13.147 €

12.445 € 13.147 € 13.888 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

11.780 €

8.954 € 9.459 € 9.992 € 10.556 € 11.151 € 11.780 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

8.954 € 9.459 € 9.992 € 10.556 € 11.151 €

190.153 €

282.571 € 273.112 € 263.120 € 252.564 € 241.413 € 229.633 €

291.525 € 282.571 € 273.112 € 263.120 € 252.564 € 241.413 €

0 €

0 € 0 € 0 €0 €

11.142 €5.741 €1.613 €0 €

1.144.350 € 1.082.062 € 894.982 € 724.080 € 666.981 € 688.089 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

175.482 €

0 € 0 €

229.633 €

-70.352 €-47.175 € -100.509 € -278.130 € -439.040 € -485.583 € -454.937 € -376.503 € -273.885 € -172.154 €

0 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

21.854 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

900.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

900.000 €

0 €

851.502 €

900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 €

852.825 € 799.491 € 621.870 € 460.960 € 414.417 € 446.676 € 529.238 € 637.257 € 744.342 €

BALANSOVERZICHT - ACTIVA

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10



Bijlage C - Balansoverzicht

(M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité économique rentable?, p.141)

 EIGEN VERMOGEN

 1.  KAPITAAL

       A.   GEPLAATST KAPITAAL

       B.   NIET-OPGEVR. KAPITAAL

 2.  UITGIFTEPREMIES

 3.  HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

 4.  RESERVES

       A.  WETTELIJKE RESERVES

       B.   ONBESCHIKBARE RESERVES

       C.  BELASTINGVRIJE RESERVES

       D.  BESCHIKBARE RESERVES

 5.  OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES

 6.  KAPITAALSUBSIDIES

 VREEMD VERMOGEN

 7.  SCHULDEN > 1 j.

       A.  FINANCIËLE SCHULDEN

       B.   HANDELSSCHULDEN

       D.   OVERIGE SCHULDEN

 8.  SCHULDEN < 1 j.

       A.   SCH. >1j. DIE VERVALLEN

       B.    FINANCIËLE SCHULDEN

       C.   HANDELSSCHULDEN

       D.   SCHULDEN MBT BELASTINGEN

       E.   SCHULDEN MBT LONEN

       F.   OVERIGE SCHULDEN

 9.  OVERLOPENDE REKENINGEN

 TOTAAL VAN DE PASSIVA 1.817.977 €

0 €

1.117.383 € 1.186.400 € 1.265.031 € 1.344.077 € 1.421.114 € 1.502.757 € 1.582.321 € 1.661.492 € 1.738.409 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

15.499 € 16.373 € 17.297 € 18.273 € 19.303 € 20.392 € 21.543 € 22.757 € 24.041 € 0 €

15.499 € 16.373 € 17.297 € 18.273 € 19.303 € 20.392 € 21.543 € 22.757 € 24.041 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

159.982 € 143.609 € 126.311 € 108.039 € 88.735 € 68.342 € 46.800 € 24.042 € 0 € 0 €

159.982 € 143.609 € 126.311 € 108.039 € 88.735 € 68.342 € 46.800 € 24.042 € 0 €

0 €

175.481 € 159.982 € 143.608 € 126.312 € 108.038 € 88.734 € 68.343 € 46.799 € 24.041 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

15.528 € 95.818 € 186.073 € 277.598 € 368.143 € 464.043 € 559.000 € 654.679 € 749.370 € 847.799 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

70.178 €

26.374 € 30.600 € 35.350 € 40.167 € 44.933 € 49.980 € 54.978 € 60.014 € 64.998 € 70.178 €

26.374 € 30.600 € 35.350 € 40.167 € 44.933 € 49.980 € 54.978 € 60.014 € 64.998 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

900.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 €

1.817.977 €

900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 €

941.902 € 1.026.418 € 1.121.423 € 1.217.765 € 1.313.076 € 1.414.023 € 1.513.978 € 1.614.693 € 1.714.368 €

BALANSOVERZICHT - ACTIVA

Jaar 11 Jaar 12 Jaar 13 Jaar 14 Jaar 15 Jaar 16 Jaar 17 Jaar 18 Jaar 19 Jaar 20



Bijlage D - Resultatenrekening

(M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité économique rentable?, p.142)

 1.  BRUTOMARGE

      A.  OMZET

      B.   HANDELSGOEDEREN EN DDG

 2.  BEZOLDIGINGEN/SOCIALE LASTEN

 3.  AFSCHRIJVINGEN EN WV VA

 4.  WV OP VLOTTENDE ACTIVA

 5.  VOORZIENINGEN VOOR RISICO

 6.  ANDERE BEDRIJFSKOSTEN

 7.  HERSTRUCTURERINGSKOSTEN

 BEDRIJFSRESULTAAT

 8.  FINANCIËLE OPBRENGSTEN

 9.  FINANCIËLE KOSTEN

RESULTAAT BEDRIJFSUITOEFENING 
(VOOR BELASTINGEN)

 10.  UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

 11.  UITZONDERLIJKE KOSTEN

 RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 
(VOOR BELASTINGEN)

 12.  BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

 RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 

 13.  ONTTR. BELAST.VRIJE RESERVES

 14.  OVERB. BELAST.VRIJE RESERVES

 TE BESTEMMEN WINST/VERLIES

0 €

0 €

-47.175 € -53.334 € -177.621 € -160.910 € -46.543 € 32.259 € 82.561 € 108.019 € 107.085 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

107.160 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

107.160 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

-47.175 € -53.334 € -177.621 € -160.910 € -46.543 € 32.259 € 82.561 € 108.019 € 107.085 €

0 €

-47.175 € -53.334 € -177.621 € -160.910 € -46.543 € 32.259 € 82.561 € 108.019 € 107.085 € 107.160 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

-30.887 € -37.524 € -162.316 € -146.138 € -32.335 € 45.872 € 95.545 € 120.338 € 118.702 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

16.288 € 15.810 € 15.305 € 14.772 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

107.160 €

118.036 €

14.208 € 13.613 € 12.984 € 12.319 € 11.617 € 10.876 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

-47.175 € -53.334 € -177.621 € -160.910 € -46.543 € 32.259 € 82.561 € 108.019 € 107.085 €

0 € 0 € 0 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

48.642 €

0 € 0 € 0 € 8.316 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

14.649 € 16.299 € 126.016 € 50.182 € 50.182 € 49.482 € 48.216 € 47.976 € 47.976 €

214.490 €

0 € 0 € 0 € 64.940 € 64.940 € 64.940 € 64.940 € 64.940 € 64.940 € 64.940 €

16.238 € 21.225 € 36.300 € 122.419 € 171.878 € 204.825 € 209.972 € 214.650 € 214.490 €

231.618 €

0 € 0 € 0 € 99.719 € 254.665 € 365.119 € 418.673 € 447.904 € 446.108 €

-16.238 € -21.225 € -36.300 € -22.700 € 82.787 € 160.294 € 208.701 € 233.254 € 231.618 €

446.108 €

Jaar 10

RESULTATENREKENING

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9



(M. HIGUET (2008), Etat et perspectives de la viticulture en Belgique: vers une activité économique rentable?, p.143)

 1.  BRUTOMARGE

      A.  OMZET

      B.   HANDELSGOEDEREN EN DDG

 2.  BEZOLDIGINGEN/SOCIALE LASTEN

 3.  AFSCHRIJVINGEN EN WV VA

 4.  WV OP VLOTTENDE ACTIVA

 5.  VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S

 6.  ANDERE BEDRIJFSKOSTEN

 7.  HERSTRUCTURERINGSKOSTEN

 BEDRIJFSRESULTAAT

 8.  FINANCIËLE OPBRENGSTEN

 9.  FINANCIËLE KOSTEN

RESULTAAT BEDRIJFSUITOEFENING 
(VOOR BELASTINGEN)

 10.  UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

 11.  UITZONDERLIJKE KOSTEN

 RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 
(VOOR BELASTINGEN)

 12.  BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

 RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 

 13.  ONTTR. BELAST.VRIJE RESERVES

 14.  OVERB. BELAST.VRIJE RESERVES

 TE BESTEMMEN WINST/VERLIES

RESULTATENREKENING

Jaar 11 Jaar 12 Jaar 13 Jaar 14 Jaar 15 Jaar 16 Jaar 17 Jaar 18 Jaar 19 Jaar 20

251.216 €

445.210 € 461.731 € 460.805 € 460.805 € 458.027 € 474.120 € 471.286 € 471.286 € 467.507 € 481.554 €

230.801 € 244.983 € 246.937 € 246.937 € 244.400 € 252.576 € 249.983 € 249.983 € 246.526 €

230.338 €

64.940 € 64.940 € 65.840 € 65.840 € 65.840 € 65.840 € 65.840 € 65.840 € 65.840 € 65.840 €

214.409 € 216.748 € 213.868 € 213.868 € 213.627 € 221.544 € 221.303 € 221.303 € 220.981 €

27.681 €

0 € 0 € 0 € 8.316 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

43.792 € 42.742 € 28.781 € 27.681 € 27.681 € 28.348 € 28.348 € 28.348 € 27.681 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

122.069 € 137.301 € 152.316 € 145.100 € 150.879 € 158.388 € 155.795 € 155.795 € 153.005 € 157.695 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

10.092 € 9.265 € 8.390 € 7.467 € 6.491 € 5.460 € 4.371 € 3.221 € 2.006 € 722 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

156.973 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

111.977 € 128.036 € 143.926 € 137.633 € 144.388 € 152.928 € 151.424 € 152.574 € 150.999 €

0 €

111.977 € 128.036 € 143.926 € 137.633 € 144.388 € 152.928 € 151.424 € 152.574 € 150.999 € 156.973 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

53.351 €

90.401 € 84.517 € 95.006 € 88.025 € 95.310 € 100.948 € 99.955 € 100.714 € 99.674 € 103.622 €

21.576 € 43.519 € 48.920 € 49.608 € 49.078 € 51.980 € 51.469 € 51.860 € 51.325 €

0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

103.622 €

0 €

90.401 € 84.517 € 95.006 € 88.025 € 95.310 € 100.948 € 99.955 € 100.714 € 99.674 €



Bijlage	  E	  :	  Basel	  III	  -‐	  een	  praktisch	  overzicht	  
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